
21.09.2020  

Група № 45 

Урок №17 

Лабораторно-практична робота № 4 

Тема: Заповнення реєстраційних журналів та реєстраційно-контрольних карток.. 

Мета: навчитися заповнювати реєстраційні форми у діловодстві. 

Лабораторне і методичне забезпечення:  

1. Персональні комп’ютери;  

2. Методичні рекомендації;  

  

Хід роботи: 

1. Завантажити комп’ютер 

2. Відкрити текстовий редактор  

3. Встановити поля згідно стандартів:  ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 

мм, нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал 1,5 см. 

4.  Надрукувати форму журналу реєстрації вхідних документів та заповнити її 

використовуючи інструктивну картку №1.(додаток 1.) 

5. Надрукувати та заповнити реєстраційно-контрольну картку реєстрації 

вхідної кореспонденції (див. додаток 2.) 

6. У реєстраційних формах зареєструвати документ(додаток 3.) 

7. Зазначити висновки. 

  

 



 

                                                                                                                           Додаток 1.  

У журналі реєстрації має бути передбачено достатньо граф, що містять 

основну вичерпну інформацію про документ (див. додаток1).  

У графі 1 - «Дата надходження документа» зазначають дату надходження документа у 

заклад охорони здоров’я. Дату слід записувати цифровим способом, наприклад: 27.02.2012. Як 

правило, від цієї дати обраховується строк виконання документа.  

Наприклад, якщо документ надійшов 1 березня, а строк його виконання становить 30 

календарних днів, то виконати його слід не пізніше 30 березня, якщо іншу дату не зазначено в 

резолюції керівника закладу.  

У графі 2 - «Вхідний реєстраційний індекс документа» проставляють реєстраційний індекс, 

який надають документові.  

Обов’язковим елементом реєстраційного індексу є порядковий номер у межах відповідного 

журналу реєстрації вхідної кореспонденції. За необхідності порядковий номер може 

доповнюватися індексом кореспондента, виду документа, питання діяльності, справи за 

номенклатурою справ, у якій після виконання цей документ зберігатиметься, або структурного 

підрозділу чи посадової особи, до якої на виконання буде направлено документ. 

 Складові частини вхідного реєстраційного індексу відокремлюються одна від одної 

навскісною рискою, наприклад: 543/02/01-12, де 543 — порядковий номер за журналом реєстрації, 

02 — умовний індекс кореспондента (наприклад, Міністерства охорони здоров’я України), від 

якого надійшов документ, 01-12 — індекс справи за номенклатурою справ, до якої після 

виконання буде уміщено цей документ. 

 Увага! Запис у цій графі має співпадати з реквізитом «Відмітка про надходження 

документа у заклад від адресанта», оформленим на вхідному документі від руки або за допомогою 

штампа в правому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа.  

У графу 3 «Заголовок (стислий зміст) документа» переносять відомості з реквізиту 

«Заголовок до тексту документа». Усі розпорядчі документи (зокрема ті, що надсилаються до 

підвідомчих закладів охорони здоров’я), а також службові листи обов’язково повинні мати 

заголовки до тексту. Наявність цього реквізиту значно полегшує роботу з документом на всіх 

етапах його проходження: від реєстрації в установі-адресанті до направлення його до справи після 

виконання у закладі-адресаті.   

У графу 4 «Резолюція керівника» записують резолюцію керівника щодо виконання 

документа. Інформацію переносять з відповідного напису, зробленого керівником на вхідному 

документі під час розгляду цього документа. Резолюція максимально може складатися з таких 

елементів: прізвище виконавця (виконавців) у давальному відмінку; зміст доручення; термін 

виконання; особистий підпис керівника; дата. Отже, до відповідної графи слід перенести прізвище 

виконавця (виконавців), зміст доручення і термін виконання, наприклад: Андрусевичу Б. Г., 

Горобейку Ю. Ф. підготувати відповідь до 16 березня 2012 року.  



У графі 5 «Розписка виконавця в одержанні документа» працівник, якому доручено 

виконання документа, проставляє свій особистий підпис і дату в момент одержання цього 

документа від секретаря (ресепшіоніста).  

У графі 6 «Відмітка про виконання документа» проставляють відмітку про виконання 

документа й направлення його до справи. Ця відмітка містить відомості про дату виконання 

документа, особливості виконання, якщо такі мають місце (наприклад, подовження строку 

виконання), і номер справи, до якої вміщено виконаний документ.  

   

Завдання 2. Створити реєстраційно-контрольну картку                                       Додаток 2. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Реквізити Пояснення щодо заповнення 

Автор (кореспондент) 

При реєстрації вступника документа записується назва 

організації (особи) - автора документа. При реєстрації 
документів, що відправляються записується назва організації 

(особи) - кореспондента. Допускається застосування скороченої 

назви організації 

Назва виду документа Заповнюється відповідно до назви виду реєстраційного 

документа. При реєстрації листів графа може не заповнюватися 

Дата 
документа 

Дата, привласнена документом орган ізації-автором. 
Записується арабськими цифрами з російської або 

європейського стилю 
Індекс 
документа 

Індекс, присвоєний документу орган ізації-автором, 
переноситься з надійшов або відправляється документа 

дата надходження Дата переноситься або відмітки про реєстрацію (реєстраційного 

штампа) 

Індекс надходження 
Індекс переноситься з відмітки про реєстрацію документа, що 

поступив. Після виконання доповнюється номером справи за 
номенклатурою та іншими індексами за відповідними 

класифікаторами 

Заголовок 
документа 
(короткий 
зміст) 

Переноситься заголовок, сформульований на документі. При 

його відсутності формулюється виходячи з основного змісту 
документа 

Резолюція 
Переноситься з документа основний зміст доручення, автор і 

дата резолюції, виконавець. При усному дорученні - 

формується упорядником РКК 

Термін виконання Проставляється арабськими цифрами. При реєстрації 
відправляється документа записується дата очікуваної відповіді 

Відмітка про виконання 
Дата та індекс відповідного документа або короткий запис 
вирішення питання по суті із зазначенням дати або терміну 

виконання 
Відмітка про направлення 

документа до справи 
Вказується індекс справи за номенклатурою справ, дата і 

підпис відповідального виконавця 



                                                                                                            Додаток 3. 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 

Виконавчий комітет 

УХВАЛА 

07.11.2019.                                          м.Київ                                    № 23   

Про затвердження списків підприємств,  

організацій і установ району  

для надання житлової площі громадянам,  

що перебувають на квартирній черзі  

Розглянувши списки для надання житлової площі працівникам підприємств, організацій і установ 

Подільського району і пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок надання 

житлової площі в Україні, виконком  

УХВАЛИВ:  

Гр. Петренко М. І., інженеру-конструктору другої категорії, що працює у тресті «Київміськбуд» № 

6 з 1999 року, мешкає за адресою Волинська вул. З, кв. 2, займає дві кімнати площею 26,1 м2 у 

трикімнатній квартирі, де на площі 26,1 м2 проживає шість осіб, для сім'ї у складі:  

• Петренка Миколи Івановича — заявника,  

• Петренко Ірини Андріївни — дружини,  

• Кириченко Ганни Тимофіївни — матері  

виділити   двокімнатну   квартиру   повторного   заселення  №   18   по   вул.   Ярославській,   12   

житловою   площею 32 м2  згідно з чергою № 16 з 1980 р.  

Голова виконкому                           (підпис)                          В. СЕРГІЙЧИК  

Секретар                (підпис)                                    А. МАКОВ             

 

 

 

 

Виконані завдання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я учня. 

 

 

 



 

 


