
  

Урок № 87 

Тема уроку: Особливості складання : заява на відкриття рахунку. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати системи знань з теми обліково-фінансові документи, 

засвоїти  призначення заяви на відкриття рахунку . 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню пізнавальних 

здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, розвиток уміння 

оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

Для зберiгання грошових коштiв i здiйснення розрахункiв банки вiдкривають 

пiдприємствам (об’єднанням, органiзацiям, установам) залежно вiд характеру їх дiяльностi 

i джерел фiнансування розрахунковi, поточнi та iншi рахунки, а ощаднi банки — поточнi 

рахунки. 

Пiдприємство чи органiзацiя має право вiдкрити декілька розрахункових рахунків в 

установах Держбанку або акцiонерних комерцiйних банках для зберiгання своїх грошових 

коштiв, з яких і  здiйснюються розрахунковi операцiї, пов’язанi з поточною господарською 

дiяльнiстю. 

Пiдприємство — власник рахунку має право самостiйно розпоряджатися коштами 

на розрахунковому рахунку, дотримуючись при цьому правил розрахункiв. Установи 

банку, дотримуючись встановлені правила, виконують розпорядження власникiв рахункiв 

про списання коштiв з їхнiх рахункiв у межах наявних на них сум. Без згоди пiдприємства 

виконуються лише безперечнi платежi: на вимогу судових виконавчих листів, наказів 

арбiтражу, стягнення прострочених платежiв державного бюджету тощо. 

Для оформлення вiдкриття розрахункових, поточних i бюджетних рахункiв 

подаються такi документи: 

— заява про вiдкриття рахунку; 

— копiя документа про створення пiдприємства; 

— копiя затвердженого статуту (положення); 



— картка зі зразками пiдписiв i вiдбитком печатки. 

Заява про вiдкриття рахунку складається за формою згiдно з додатком 1. 

Заява про відкриття рахунка має таку форму: 

1) назва документа; 

2) назва банку; 

3) назва підприємства, організації (повна і точна); 

4) текст; 

5) підписи керівника (посада), головного бухгалтера; 

6) дата; 

7) гриф "Дозволяю"; 

8) підпис управителя; 

9) гриф "Документи на оформлення відкриття рахунка і здійснення операцій за рахунком 

ПЕРЕВІРИВ"; 

10) підпис головного бухгалтера; 

11) зазначення номера банківського рахунка, номера особового рахунка. 

 

 

Додаток 1 

З А Я В А 

на вiдкриття рахунку 

 

__________________________________ 
                            назва банку 

_________________________________ 
               назва пiдприємства, органiзацiї 

 

Коди _____________ 

           ____________

__________________________________ 
                      установи — повна i точна 

 

Просимо вiдкрити ___________________________________________________________ 
                                                          розрахунковий, поточний, бюджетний тощо 

рахунок на пiдставi відомих нам банкiвських iнструкцiй, що  мають  обов’язкову для нас 

силу. 

 

Керiвник (посада)  Головний бухгалтер 



 
 

______________ 

            пiдпис 

 

______________ 
           пiдпис 

 

розшифрування підпису 

 

розшифрування підпису

“__”_________ 20__ р. 

_____________________________________________________________________________ 

Вiдкрити ______________________________________________________________________ 

розрахунковий, поточний, 

_____________________________________________ рахунок. 
бюджетний тощо 

Дозволяю 

 

Управитель 

 

________________ 
              пiдпис 

“__”_______ р. 

Документи на оформлення  

вiдкриття рахунку i здiйснення  

операцiй по рахунку перевiрив 

Головний бухгалтер 

________________  
          пiдпис 
 

 

Рахунок вiдкрито  

№ банкiвського рахунку 

_____________________ 

№ особового рахунку 

________________ 

 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу.   

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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



 

 

Урок № 88 

Тема уроку: Особливості складання : заява зобов’язання. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати системи знань з теми обліково-фінансові документи, 

засвоїти  призначення заяви зобов’язання . 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

Заява - це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням 

або пропозицією, на адресу установи чи посадової особи, в такому випадку адресант, який 

подав заяву називається заявником. Офіційне повідомлення в усній формі, в якому 

викладається певне прохання, теж називається заявою. За місцем виникнення розрізняють 

заяви внутрішні і зовнішні, які бувають від організацій, установи. 

У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності: 

    Адресат (назва установи або посада, прізвище та ініціали керівника у давальному 

відмінку, на ім'я яких подається заява), ліворуч вказується назва організації чи 

установи, куди подається заява (назва установи або посада, прізвище та ініціали 

керівника у давальному відмінку, на ім'я яких подається заява). 

 Адресант (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку 

(іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою); 

 Нижче у стовпчик - назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по-батькові, адреса 

того, хто подає заяву. Якщо заява адресується до тієї організації, де працює адресант, 

домашню адресу не зазначається. (назва установи або посада, прізвище, ім'я, по 

батькові у родовому відмінку (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із 

заявою); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82


 Назва виду документа нижче реквізиту адресату, посередині рядка слово "Заява" 

пишеться з великої літери й крапка не ставиться. 

 Текст з великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається 

прохання з коротким його обґрунтуванням. 

 Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її 

правомірності. Цей реквізит застосовується у написанні складної заяви. 

 Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч - підпис особи, яка писала 

заяву. 

Заява може писатись власноручно або бути надрукована та підписана заявником. Заява 

може писатись в одному примірнику, або може писатись в багатьох примірниках (з 

однаковим текстом, але до різних адресантів).  

Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики),   

                                                                                                   Зразок заяви зобов’язання 

ЗАЯВА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Просимо надати кредит з позикового рахунка під розрахункові документи в дорозі 

на відвантажені товари і послуги, надані нами іногороднім покупцям, а також на оплату 

чеків за послуги транспорту і підприємства зв'язку. 

Для забезпечення заборгованості за позиками просимо приймати платіжні вимоги, 

що надаються на інкасо, реєстри рахунків для дрібних відвантажень, реєстри платіжних 

вимог за внутрішньоміськими рахунками і розрахунками, що проходять через Бюро 

взаємних розрахунків, а також довідки з розрахунків у порядку планових платежів. 

Надаємо право банкові кожного окремого разу без особливого нашого 

розпорядження перераховувати на наш розрахунковий рахунок суми кредиту в разі 

перевищення забезпечення над заборгованістю за позиковим рахунком, а також списувати 

кошти з нашого розрахункового рахунка в разі перевищення боргу за позиковим 

розрахунком під розрахункові документи в дорозі понад суму наданого забезпечення. 

З інструкцією про безготівкові розрахунки і кредитування операцій, пов'язаних з 

рахунками, ознайомлені і зобов'язуємося її виконувати. 

Директор Печатка 

Головний бухгалтер 06.02.2020 

С. І. Грищук     

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу.  Відповіді на питання надсилати 

на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81

