
Урок 20 

 
Тема: Заява -зобов’язання 

Заява -зобов’язання – документ, що є різновидом термінового зобов’язання, яке 

формулюється з метою отримання кредиту за спеціальними позиковими 

рахунками. 

Такі позики (кредити) банку підприємствам, організаціям використовуються для 

оплати вартості товарів, відвантажених на адресу споживачів, сезонні витрати, за 

надані послуги тощо. 

Заява має такі реквізити: 

1. Назва установи банку, до якого звертаються із метою кредитування 

певних операцій (у правому куті). 

2. Назва підприємства, що дає зобов’язання перед банком (у правому 
куті). 

3. Назва виду документу. 

4. Текст. 

5. Підписи керівника та головного бухгалтера підприємства, скріплені 

гербовою печаткою. 

6. Дата складання заяви-зобов’язання. 

Текст заяви-зобов’язання складається від першої особи множини. Він складається 

з 4-х частин. У першій висловлюється прохання щодо кредитування, зазначається 

спрямування позичених коштів. У другій – прохання щодо приймання фінансово-

розрахункових документів. У третій банкові надається право вести перерахунки із 

розрахункового рахунка підприємства на підставі платіжних документів. 

Четверта частина – зобов’язання про дотримання фінансової дисципліни. 

Працівники установ (підприємств, організацій) часто складають заяви-

зобов’язання, що містить прохання окремих осіб про надання позики. 

Реквізити особистої заяви-зобов’язання: 

1. Назва установи, до якої звертається заявник. 

2. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, табельний номер, місячний 

заробіток, домашня адреса, паспортні дані заявника. 

3. Назва виду документа. 

4. Текст, що містить: 

- прохання заявника із зазначенням розміру позики, терміну її повернення; 

- мету позики; 

- доручення про стягнення суми в разі несвоєчасного повернення позики. 

5. Дата, підпис заявника. 

6. Резолюція установи в разі задоволення заяви.



Урок 21 

 
Тема: Заява на відкриття рахунку 

Заповнення заяв на відкриття/закриття рахунків 

Форми заяв на відкриття та закриття рахунків містять стандартні реквізити 

бюджетної установи та коду програми: 

найменування; код ЄДРПОУ; 

переліки рахунків (номери); 

код програмної класифікації видатків для рахунку; 

фонд бюджету (загальний чи спеціальний); 

підписи керівника і головного бухгалтера. 

Очевидно, що підписи мають відповідати тим, які подані у картці зразків 

підписів. Єдиний реквізити, який може викликати запитання – “Додаткова 

інформація” у заяві на відкриття рахунку. Тут наводиться інформація у разі 

наявності про те, що: 

клієнт – неплатник ЄСВ; 

нормативно-правовий акт, за яким бюджетна установа отримує власні 

надходження; 

інша інформація у разі потреби. 

 
Домашнє завдання за зразком оформити заяву на відкриття рахунків. 

 
 
 
 

Фото конспектів уроку присилати на електронну пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net

mailto:irinanikolaevna1977@ukr.net


 

№ 
з/

п 

Код програмної класифікації видатків та 

кредитування державного або місцевих 

бюджетів (код Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів) 

 
Фонд бюджету 

 

Код класифікації 
доходів бюджету 

1 2 3 4 

1 UA728201720313271002201006996 спеціальний 1130 

 

Найменування органу Державної казначейської 

служби України, у якому обслуговується клієнт 
Код за ЄДРПОУ 

ДКСУ м. Київ, МФО 820172 
05460758 

Найменування клієнта, що відкриває рахунок* 

 
ННІ “Зразковий” 

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або 

серія 

(за наявності) та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили 

про це відповідний територіальний орган 

Державної фіскальної служби і мають 

відмітку в паспорті / запис в електронному 

безконтактному носії або в паспорті 

проставлено слово “відмова”) 
– 

Науково-дослідний інститут “Зразковий” 
(повне найменування) 

Код клієнта за Єдиним 

реєстром розпорядників бюджетних 

коштів та одержувачів бюджетних 

коштів 
38621185 

 

ЗАЯВА 

про відкриття рахунків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку**: 

 
 
 
 
 
 
Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку: 

 
Додаткова інформація ***_________________________________________________ 

 
Керівник Голов Голов С.Ф. 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер**** Тарасенко Тарасенко В.М. 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«20» січня 2020 року 

 
М. П.*****



№ 
з/п 

Код програмної класифікації видатків 

та кредитування державного або 

місцевих 

бюджетів (код Типової програмної 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів)** 

Код 
класифіка
ції 

доходів 

бюджету

** 

Номер аналітичного рахунка 

1 2 3 4 

    

    

    

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
Документи на відкриття рахунка перевірив: 

 
(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

 

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю. 
(вид рахунка) 

Керівник ________________ _______________________________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Головний 

бухгалтер (підпис) (ініціали, прізвище) 

 
Дата відкриття рахунка(ів) 

«___»____________20___року. 

 
* Для фізичної особи – підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з 

національним класифікатором України. 

** Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, 

організаціями, фізичними особами – підприємцями. 

*** Підлягає обов’язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, 

відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша 

інформація у разі потреби. 

**** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами – підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або 

тільки перший. 

*****Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок 

бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим. 


