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1. Що  таке службові листи 

 

Службові листи – це узагальнена назва великої групи управлінських 

документів, які є основним засобом обміну інформацією органів влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій між собою, а 

також з громадянами. Такі листи складаються від імені організації, 

структурного підрозділу або посадової особи. На відміну від них приватні 

листи – це листи, які надходять від громадян із запитами про видачу довідок 

різного характеру (зокрема підтвердження фактів трудового стажу, навчання 

тощо), архівних довідок, копій та витягів із документів організації, а також із 

зверненнями (пропозиціями, заявами, скаргами) щодо суттєвих змін у роботі 

організацій або усунення серйозних недоліків та зловживань. 

 

2. Види службових листів 

 

Листи складаються зі всіх питань управлінської діяльності та мають різне 

призначення, тому й існує багато видів службових листів. Наведемо наступні 

різновиди службових листів. 

За місцем документообігу є: вхідні листи (які надходять до організації); 

вихідні листи (які надсилаються організацією); внутрішні листи (які 

надсилаються одним одному територіально віддаленими структурними 

підрозділами однієї організації, тобто є засобом обліку інформації між ними).   

За ієрархією управління листи поділяються на такі, що надходять від: 

організацій вищого рівня; організацій одного рівня в межах спільної галузі 

або сфери діяльності; підлеглих або інших організацій нижчого рівня; інших 

сторонніх юридичних осіб. 

За складністю змісту листи поділяються на прості та складні. Простими є 

листи, зміст яких стосується вирішення одного питання. Складні – це 

багатоаспектні листи, їх зміст передбачає вирішення кількох питань. 

За тематичною ознакою листи класифікуються на організаційно-

розпорядчі, фінансові, кадрові, адміністративно-господарські, з оперативних 

питань тощо.  

За призначенням службові листи можна розділити на ініціативні листи та 

листи-відповіді. Слід знати, що не всі ініціативні листи потребують відповіді. 

Різновидами ініціативного листа, що обов’язково потребує відповіді, є лист-

вимога, лист-запит, лист-звернення, лист-прохання, лист-пропозиція. До 

таких листів відноситься і директивний лист, в якому організація вищого 

рівня дає доручення підлеглій організації, і який у більшості випадків 

потребує письмової відповіді.   

За змістом розрізняють інформаційні, супровідні, гарантійні листи. 

Інформаційні листи в свою чергу мають багато різновидів, наприклад, 

рекламні листи, листи-повідомлення, листи-нагадування, листи-

підтвердження. 
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За способом передавання інформації листи поділяються на такі, що 

надсилаються: за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською доставкою, 

електронною поштою. 

Розглянемо більш конкретно особливості складання і оформлення 

наступних видів службових листів:  
 

а) ініціативний лист 

Ініціативний лист – це службовий лист, який вимагає від адресата дати 

відповідь. Тематика цих листів необмежена. Зокрема, до зазначених листів 

належать лист-вимога, лист-запит, лист-прохання, лист-пропозиція. 

Ініціативні листи можуть починатися зі слів: «Звертаємося з проханням…», 

«Просимо надіслати…», «Повідомте про…» тощо. 

Особливості складання й оформлення ініціативного листа: 

- дату і реєстраційний індекс листа проставляють у день  його 

підписання; 

- адресатом ініціативного листа може виступати організація, 

структурний підрозділ, посадова особа або громадянин. Адресат може 

бути узагальнений, якщо цей лист адресують одразу багатьом 

організаціям чи керівникам таких організацій. До реквізиту адресата 

може входити поштова адреса, яку оформлюють згідно «Правил 

надання послуг поштового зв’язку»; 

- заголовок до ініціативного листа формулюється виконавцем; 

- у разі, якщо в тексті надаються обґрунтування пропозиції, запиту, 

прохання, то робляться посилання на відповідні нормативно-правові 

акти;  

- у разі надсилання будь-яких документів разом з ініціативним листом у 

листі зазначається про наявність додатків; 

- в ініціативний лист обов’язково надають відомості про виконавця – 

прізвище, ім’я, по батькові виконавця і номер його службового 

телефону.  
  

б) лист-відповідь 

Лист-відповідь – це службовий лист, у якому надається відповідь на 

ініціативний лист. Листи-відповіді пов’язані з відповідними ініціативними 

листами і повинні зберігатися в одній справі: зверху складається ініціативний 

лист, а під нього кладеться лист-відповідь. Все подальше листування з 

певного питання має укладатися в цю справу аналогічним чином. При цьому 

лист, в якому ініційовано питання, проблему тощо, залишається зверху.  

У тексті листа-відповіді дають відповідь на кожне питання, що 

порушують в ініціативному листі. Як правило, текст листа-відповіді 

починається зі слів: «У відповідь на Ваш лист (запит, прохання, пропозицію) 

повідомляємо…». 

Різновидом листа-відповіді є лист-відмова. У тесті листа-відмови є 

можливим вживання наступних слів «не маємо змоги задовольнити Ваше 

прохання з ряду причин…» тощо. 
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Особливості складання й оформлення листа-відповіді: 

◦ у листі-відповіді оформлюється реквізит «Посилання на реєстраційний 

індекс і дату ініціативного листа, на який дають відповідь»; 

◦ адресують лист-відповідь автору відповідного ініціативного листа;  

◦ у тексті листа-відповіді не роблять посилання на реєстраційний індекс і 

дату ініціативного листа, на який дають відповідь; 

◦ у разі надання відмови у тексті формулюють її чітке обґрунтування. 
  

в) гарантійний лист 

Гарантійний лист – службовий лист, у змісті якого підтверджується 

виконання вказаних у ньому зобов’язань. Часто в гарантійному листі 

організація-адресат гарантує організації-адресату оплату послуг чи товарів.  

Гарантійний лист оформлюється на бланку листа організації. Якщо в 

організації не заведено бланку листа, то гарантійний лист може бути 

оформлений на загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу 

тексту).  

Особливості складання й оформлення гарантійного листа: 

▪ у гарантійному листі, на відміну від інших видів листів, дозволяється 

вказувати назву виду документа, а саме – «Гарантійний лист»; 

▪ дату і реєстраційний індекс гарантійного листа проставляють у день його 

підписання; 

▪ незважаючи на те, що гарантійний лист оформлюють на спеціальному 

бланку листа або на загальному бланку організації з обов’язковим 

відтворенням реквізиту «Довідкові дані про організацію», у тексті листа 

також обов’язково зазначають поштову адресу, номери телефонів, факсів, 

розрахункові рахунки, а також код організації ЄДРПОУ; 

▪ гарантійний лист має бути підписаний керівником організації і головним 

бухгалтером;   

▪ підписи посадових осіб гарантійному листі засвідчують відбитком 

основної круглої печатки організації з ідентифікаційним кодом. Відбиток 

печатки повинен бути чітким і не закривати підписи; 

▪ прізвище і номер телефону виконавця вказуються за потреби. 
 

г) супровідний лист 

Супровідний лист – це службовий лист, в якому адресат інформується про 

надсилання йому документів, що додаються до цього листа. Як правило, 

супровідні листи складаються в тих випадках, коли потрібно роз’яснити мету 

надсилання цих документів або подати їх детальне описання, зазначити 

кількість їх аркушів. 

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи, на яких не оформлено 

реквізит «Адресат», також надсилають разом із супровідним листом. 

Враховуючи обсяг супровідного листа можливе його складання на бланку 

формату А4 або А5. 

Особливості складання й оформлення супровідного листа: 
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▫ адресувати супровідний лист можна як організації, так і конкретній 

посадовій особі; 

▫ текст супровідного листа може складатися лише з одного речення; 

▫ обов’язковим реквізитом супровідного листа є відмітка про наявність 

додатків; 

▫ супровідний лист, як правило, підписує керівник організації; 

▫ у супровідному листі бажано надати відомості про виконавця та номер 

його службового телефону. 
 

д) інформаційний лист 

Інформаційний лист – це службовий лист, в якому інформують адресата 

про певні факти заходи.  

Різновидами інформаційного листа є лист-повідомлення, лист-

запрошення, лист-оповіщення, лист-нагадування, лист-підтвердження тощо. 

Інформаційний лист оформлюють на бланку, якщо в організації відсутній 

бланк листа – то на загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від 

обсягу тексту).  

Особливості складання й оформлення інформаційного листа: 

∙ дату і реєстраційний індекс інформаційного листа проставляють у день 

його підписання; 

∙ послання на реєстраційний індекс і дату, на який дають відповідь, 

оформлюють, якщо інформаційний лист, зокрема лист-підтвердження, був 

підготовлений у відповідь на лист-запит чи лист-звернення; 

∙ адресатом інформаційного листа можуть виступати як юридичні, так і 

фізичні особи. Крім того, інформаційний лист може мати узагальненого 

адресата; 

∙ хоча інформаційний лист містить обов’язково реквізит «Довідкові дані 

про організацію», у тексті листа (зокрема, стосується листів-запрошень) 

також можуть бути зазначені поштова адреса, номери телефонів, факсів, 

розрахункові рахунки, а також адреса електронної пошти та адреса сайту в 

Інтернеті (за наявності); 

∙ до інформаційного листа можуть додаватися документи, відомості про 

наявність яких слід зафіксувати у відмітці про наявність додатків; 

∙ інформаційний лист, як правило підписує керівник організації або інша 

посадова особа (заступник керівника організації, керівник структурного 

підрозділу), яка має право підпису документів і безпосередньо несе 

відповідальність за зміст цього листа; 

∙ у відмітці про виконавця слід вказати не лише його прізвище і номер 

телефону, а й ім’я по батькові.   

Кожний різновид інформаційного листа має свої певні особливості.   
     

 

Лист-повідомлення 

Лист-повідомлення – це лист, в якому інформують адресата про певний 

публічний захід (збори колективу тощо), який планується провести, або про 

факти чи події, які відбудуться чи вже відбулися. Можливо кваліфікувати на 
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два види. Перший вид – це листи, які за змістом ближчі до листів-запрошень, 

оскільки в тексті такого листа слід повідомити дату, час та адресу, за якою 

планується проведення заходу, а також вказати контактний телефон. Другий 

вид – це листи, які мають більше спільного з листом-оповіщенням, тобто в 

них інформують адресата про певні події, факти, що становлять взаємний 

інтерес.    

Текст листа-повідомлення, наприклад, розпочинається такими словами:  

«Повідомляємо Вас, що …» тощо.  
 

 

Лист-запрошення 

 У листі-запрошенні адресату пропонують взяти участь у певному 

заході – нараді, семінарі, конференції тощо. Як правило, текст такого листа 

починається зі зворотів: «Просимо Вас взяти участь…», «Запрошуємо Вас 

…» тощо. 

Під час оформлення великої кількості запрошень особистий підпис 

керівник може замінити факсиміле, якщо в організації використовуються 

факсимільні підписи й встановлено порядок їх застосування. Проте в листах-

запрошеннях, що надсилаються в організації вищого рівня, органи влади та 

управління, а також видатним особам, має бути оригінальний особистий 

підпис керівника-організації.  

Необхідно зауважити, що листи-запрошення слід надсилати за допомогою 

поштового зв’язку або кур’єрською доставкою. Електронною поштою і 

каналами факсимільного зв’язку надсилають лише ті запрошення, які носять 

робочий (оперативний) характер, а саме – запрошення на наради, засідання 

робочих груп, комісій тощо. 

 В тому разі, коли організаторів заходу (конференції, семінару тощо) 

кілька, то лист може бути підписаний кількома особами або керівником 

організаційного комітету. 

Запрошення дозволяється виготовляти типографським способом з 

підписом (підписами). 
 

 

Лист-оповіщення 

 Лист-оповіщення надсилають в разі необхідності повідомлення або 

ствердження якого-небудь факту, наприклад, зміни адреси, назви організації 

або сфери діяльності, проведення реорганізації, перереєстрації, ліквідації, 

припинення або відновлення робіт тощо. Текст такого листа може 

починатися зі слів: «Повідомляємо, що…», «Доводимо до Вашого відома…» 

тощо. 
 

 

Лист-повідомлення 

 Лист-нагадування містить нагадування про наближення або закінчення 

встановленого терміну виконання завдання чи зобов’язання, у зв’язку з чим 

необхідно вжити відповідних заходів. Часто лист-нагадування надсилають, 

коли організація-адресат не виконує свої зобов’язання або не дотримується 

досягнутих домовленостей. Текст такого листа можливо розпочати зі слів: 

«Вважаємо за необхідне нагадати …». 
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Текст листа-нагадування може складатися з двох частин: в першій – 

робиться посилання на офіційний документ, де зазначені обов’язки сторін 

або обставини, у зв’язку з якими організація має вжити певні заходи; у другій 

– висловлюється прохання виконати ті чи інші дії. Є можливим побудова 

тексту листа-нагадування з однієї частини, що містить безпосереднє 

нагадування. В окремих листах можливо включати також третю частину 

тексту, яка містить попередження адресата про можливе застосування певних 

санкцій у разі, якщо він не виконає свої зобов’язання.     
 

 

Лист-підтвердження 

 Лист підтвердження надсилають для підтвердження того чи іншого 

факту, наприклад, одержання документів, матеріальних цінностей тощо. Крім 

того, листи-підтвердження можуть містити інформацію про чинність раніше 

укладених договорів, контрактів тощо. Текст цього листа можне починатися 

зі слів: «Підтверджуємо одержання Вашого листа…», «Офіційно 

підтверджуємо свою згоду…», «На підтвердження попередньої домовленості 

повідомляємо…» тощо.  

Лист-підтвердження може також містити рекомендацію прохання або 

пропозицію, які викладають у заключній частині тексту. 

 
3. Зразки службових листів 

 

Додаток 1 

а) зразок листа-запрошення 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в науковій конференції на тему 

«Економічні пріоритети України». 

Конференція відбудеться 16-17 квітня 2015 року в приміщенні 

Чернігівського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ та організацій за адресою: 

аудиторія № 2 (третій поверх): м. Чернігів, проспект Миру, 43. 

Початок конференції – 16 жовтня 2015 року об 11.00, реєстрація 

учасників – з 10.30. 

Довідки за телефоном: 17-17-17. 

 

 

Додаток 2 

б) зразок листа-прохання 
 

 

Прошу допустити до користування архівними фондами Чернігівської 

міської бібліотеки імені М.М. Коцюбинського аспіранта хіміко-біологічного 

факультету Чернігівського  національного педагогічного університету імені 
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Т.Г. Шевченка Павлову Аліну Федорівну, яка працює над дисертаційним 

дослідженням за темою "Природне середовище і здоров’я людини". 

 

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 

 


