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Вступ 

 

Мета ведення та зберігання особових справ державних службовців та 

працівників – системне відображення вступу, проходження та припинення 

державної служби державним службовцем та припинення роботи працівника. 

 

 

1. Зміст особової справи державних службовців 

 

Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців 

затверджений наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 22.03.2016 № 64, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

15 квітня 2016 р. за № 567/28697 (із змінами) (далі – Порядок), визначає 

вимоги щодо ведення та зберігання особових справ державних службовців 

(далі – особова справа), а також перелік документів, з яких формуються 

особові справи. 

Ведення, облік та зберiгання особових справ здійснює служба 

управління персоналом державного органу, в якому працює державний 

службовець. 

В особовій справі 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 особової справи розпочинається одночасно зі вступом на 

державну службу або іншим призначенням на посаду державного службовця. 

Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності: 

- особова картка державного службовця встановленого зразка, 

затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної 

служби «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та 

Інструкції щодо її заповнення» від 05.08.2016 № 156, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1200/29330 (із змінами); 

- текст Присяги державного службовця, скріплений підписом 

державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу); 

- копія паспорта державного службовця; 

- 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); 

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

- копія трудової книжки (у разі наявності); 

- копія військового квитка (у разі наявності); 

- копії документів про надані пільги (у разі наявності); 

- довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її 

проведення) вiдповiдно до Закону України «Про запобігання корупції» (із 

змінами) або копія відповідної довідки; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 3 

- довідка про результати проведення перевірки вiдповiдно до Закону 

України «Про очищення влади» або її завірена в установленому порядку 

копія; 

- заява про призначення на посаду (заяви про призначення, переведення 

на іншу посаду, звільнення з посади тощо оформляються власноруч і 

підписуються із зазначенням дати); 

- копія акта про призначення на посаду; 

- витяг із протоколу засідання конкурсної комiсiї в разі, якщо 

призначення здійснюється за результатами конкурсу; 

- копія акта органу вищого рівня про призначення на посаду (у 

випадках, передбачених законодавством) (акт органу вищого рівня про 

призначення на посаду (звільнення з посади) оголошується шляхом видання 

за місцем роботи відповідного акта із зазначенням дати фактичного 

призначення на посаду (звільнення з посади) тощо); 

- 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) (додаток 1 до Порядку), матеріали оцінювання 

результатів службової діяльності, дисциплінарна справа тощо. Біографічна 

довідка складається у разі потреби (подання про призначення на посаду 

органом вищого рівня, присвоєння рангу державного службовця тощо) на 

підставі даних, що містяться в особовій справі та трудовій книжці 

працівника. Інформація у довідці має бути стислою та вичерпною. 

Скорочення слів, пропуски, виправлення не допускаються. Біографічна 

довідка скріплюється підписом керівника служби управління персоналом та 

печаткою із зазначенням дати складання. 

Слід відмітити, що наказом Національного агентства України з питань 

державної служби «Про затвердження Змін до Порядку ведення та зберігання 

особових справ державних службовців» від 05.08.2016 № 157 зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. № 1201/29331, виключено 

положення про приєднання до особової справи декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру, оскільки відповідно до статті 

45 Закону України «Про запобігання корупції» (із змінами) декларація особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави, подається шляхом 

заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства України з 

питань державної служби за формою, що визначається зазначеним 

Національним агентством. 

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. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-16#n72
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16#n4
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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 (додаток 2 до Порядку). 

Працівник служби управління персоналом, отримуючи заповнені 

особою документи для формування особової справи, повинен перевірити 

дотримання правил їх заповнення. Копії паспорта громадянина України, 

документів про освіту та підвищення рівня професійної компетентності, 

військового квитка тощо перевіряються працівником служби управління 

персоналом на вiдповiднiсть оригіналам документів та засвідчуються його 

підписом і печаткою служби управління персоналом. 

Працівник служби управління персоналом реєструє особову справу у 

журналі обліку особових справ державних службовців (додаток 3 до 

Порядку) не пiзнiше тижневого строку з дня призначення на посаду. 

Особові справи мають бути систематизовані одним зі способів: 

• в алфавітному порядку; 

• за структурними підрозділами відповідно до штатного розпису; 

• за порядковими номерами відповідно до реєстрації у журналі обліку 

особових справ державних службовців. 

Кожна особова справа підшивається в окрему папку формату А4, на 

якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові державного службовця, 

порядковий номер особової справи. 

 

 

2. Зміст особової справи працівника 

 

Звертаємо увагу, що в зв’язку зі змінами, які набрали чинності з 

27.07.2018, пункт 12 глави 2 розділу IV Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 736/27181 (із змінами) 

(далі – Правила), був викладений в редакції наказу Міністерства юстиції 

України № 2277/5 від 04.07.2018, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції 

України 06 липня 2018 р. за № 791/32243, де зазначений перелік документів 

особової справи працівника, викладений у новій редакції. 

Так, відповідно до пункту 12 глави 2 розділу IV Правил в особових 

справах, що формуються впродовж усього часу роботи працівника в установі, 

документи групуються в хронологічному порядку в міру їх надходження 

(поповнення): 

- заява про прийняття на роботу; 

- письмовий трудовий договір (контракт),  

- копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) 

про прийняття на роботу,  

- особовий листок з обліку кадрів,  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-16#n74
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0567-16#n78
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0791-18#n25
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- доповнення до особового листка з обліку кадрів,  

- автобіографія,  

- копія паспорта, 

- копія облікової картки платника податків (крім 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),  

- копія військового квитка (у разі наявності), 

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання,  

- заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну 

біографічних даних,  

- копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) 

про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво,  

- копії документів, що є підставами для надання пільг (за наявності),  

- копії документів про внесення змін до облікових документів у 

зв’язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові),  

- характеристики,  

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, 

заохочення (нагородження, преміювання), 

- документи з атестації,  

- заява про звільнення з роботи,  

- копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) 

про звільнення з роботи). 

Слід відмітити, що наприклад, установа може виготовити і засвідчити 

копію диплома працівника, яка потім буде підшита до його особової справи. 

Відомості про стягнення, заохочення, виконання обов’язків тимчасово 

відсутнього працівника, заміщення вакантної посади вносяться до 

доповнення до особового листка з обліку кадрів. 

До особової справи обов’язково складається внутрішній опис, який 

розміщується на початку справи. Так, згідно пункту 6 глави 2 розділу VI 

Правил складається внутрішній опис документів, що міститься в особових 

справах. Внутрішній опис (додаток 16 до Правил) складається на окремому 

аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери документів 

справи, їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких 

розташований кожен документ.  

Працівник кадрової служби або фахівець з кадрових питань переглядає 

особові справи та приводить їх у відповідність до зазначених змін в 

законодавстві, зазначає нові документи у внутрішньому описі особових 

справ. 
 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#n1446
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Згідно пункту 5 глави 4 розділу VII Правил у справи-наряди  вміщують 

внутрішній опис усіх особових справ із зазначенням номерів сторінок кожної 

особової справи. Сформовані у справи-наряди особові справи відокремлюють 

одна від одної чистими аркушами паперу, де зазначають прізвище, ім’я, по 

батькові особи, на яку заведено справу. 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації  

нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15?find=1&text=%E2%B3%E4%EE%EA%F0%E5%EC%EB%FE#w12

