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З метою системного відображення вступу, 

проходження та припинення державної служби 

державним службовцем ведуться особові справи. 

Наказом Національного агентства України з питань 

державної служби 22 березня 2016 року №64 

затверджено Порядок ведення та зберігання 

особових справ державних службовців (далі - 

Порядок), який зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697 

(із змінами). Так, в особовій справі державного 

службовця міститься інформація, що відображає 

відносини, які виникають у зв’язку зі вступом на 

державну службу, її проходженням та 

припиненням, а також бiографiчнi та iншi дані про 

державного службовця. Ведення, облік та 

зберігання особових справ здійснює служба 

управління персоналом державного органу, в якому 

працює державний службовець. 

Особова справа формується з таких документів і 

в такій послідовності: 

o особова картка державного службовця 

встановленого зразка; 

o текст Присяги державного службовця, 

скріплений підписом державного службовця (для 

осіб, уперше прийнятих на державну службу); 

o копія паспорта державного службовця; 

o копія облікової картки платника податків 

(окрім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

o копії документів про освіту, науковий 

ступінь, вчене звання; 

o копія трудової книжки (у разі наявності); 

o копія військового квитка (у разі наявності); 

o копії документів про надані пільги (у разі 

наявності); 

o довідка про результати проведення 

спеціальної перевірки (у разі її проведення) 

вiдповiдно до Закону України «Про запобігання 

корупції» або копія відповідної довідки; 

o довідка про результати проведення 

перевірки вiдповiдно до Закону України «Про 

очищення влади» або її  завірена в установленому 

порядку копія; 

o заява про призначення на посаду; 

o копія акта про призначення на посаду; 

o витяг із протоколу засідання конкурсної 

комiсiї в разі, якщо призначення здійснюється за 

результатами конкурсу; 

o копія акта органу вищого рівня про 

призначення на посаду (у випадках, передбачених 

законодавством); 

o погодження відповідних органів, 

передбачені законодавством для призначення на 

посади державних службовців. 

Надалі в хронологічному порядку до особової 

справи за часом надходження додаються: копії актів 

про зміни анкетних даних, копії документів про 

підвищення рівня професійної компетентності, 

біографічна довідка (у разі потреби), матеріали 

оцінювання результатів службової діяльності, 

дисциплінарна справа тощо. 

Копії документів про надання відпусток, 

заохочення, нагороди, почесні звання та інші копії 

актів додаються до особової справи в разі 

необхідності (відповідна інформація вноситься 

працівником служби управління персоналом до 

особової картки державного службовця). 

Всі аркуші документів, які містяться в особовій 

справі, нумеруються. 

Копії документів, які долучаються до особової 

справи, засвідчуються в установленому порядку 

працівником служби управління персоналом та 

вносяться до опису документів особової справи 

державного службовця, який міститься на початку 

особової справи. 

Особові справи підлягають реєстрації у журналі 

обліку особових справ державних 

службовців форма якого затверджена Порядком 

(додаток 3) не пiзнiше тижневого строку з дня 

призначення на посаду. 

Кожна особова справа підшивається в окрему 

папку формату А4, на якій зазначаються прізвище, 

ім’я, по батькові державного службовця, 

порядковий номер особової справи. 

http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/blank_zhurnalu.doc


Особові справи державних службовців є 

документами з обмеженим доступом i мають 

зберігатися в опечатаних металевих шафах або 

сейфах. 

Після звільнення державного службовця з 

державної служби його  особова справа 

залишається у службі управління персоналом і 

передається до архіву в порядку, визначеному 

відповідною інструкцією з діловодства. У графі 5 

журналу обліку особових справ державних 

службовців зазначаються дата та підстава 

звільнення. 
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