Взірець заповнення особової картки.
(прізвище і всі дані вигадані)
Форма П2 ДС
Затверджена наказом
Мінстату України
від ____ 199_р. N ___

(державний орган, відомство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Номер документа

Місце для

Код за УКУД

Стать (ч/ж)

Табельний №

фотокартки

Алфавіт

ОСОБОВА КАРТКА N ______
I. Загальні відомості*
1. Прізвище Грицик
ім’я
Іван
по батькові Іванович
2. Громадянство України з
24.08.1991, ( якщо народився пізніше
24.08.1991 року – зазначається «з
народження» )
5.Освіта
повна
вища

3. Місце народження с. Дубрівка.
Іршавського р-ну Закарпатської об.

.

.

.

4. Дата народження 09.03.1994

.

.

(вища, середня)

Назва навчального закладу
та його місце знаходження

Рік вступу

Рік
закінчення
або вибуття

Ужгородський національний
університет

2011

2016

Спеціальність

історія

Кваліфікація

Історик,
викладач

№ диплома,
дата видачі
диплома
АК № 883254
від 30.05.2016 р.

6. Науковий ступінь, вчене звання не маю

.

Назва

Рік Присвоєння

№ диплома, дата видачі
диплома

7. Якими мовами володієте і якою мірою українською та російською – вільно, німецькою – із словником

.

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

8. Наукові праці та винаходи не маю (або: 6 наукових праць, 2 винаходи)

9.

Сімейний стан
одружений (або:
неодружений, заміжня, незаміжня, розлучений,
розлучена, вдівець, вдова)
дружина – Грицик Марта Іванівна, 10.12.1996р.
син – Грицик Юрій Іванович, 06.05.2017 р.
.

10. Паспорт : серія ВР № 252310
Ким виданий Іршавським МВ
України в Закарпатській області
Дата видачі 19.05.2010 р.

.

.

УМВС
.

11. Домашня адреса, телефон 88000, м.Ужгород Закарпатської обл., вул. Іваненка, 7,
моб. тел. +38-050-444-44-44
*) Заповнює державний службовець
12. Дата прийняття Присяги державного
службовця

18. Прийняття на державну службу:
а) на підставі конкурсу. Протокол N

Особистий підпис _______________ ___________________
14. Загальний стаж роботи
15. Безперервний
стаж роботи
—
16. Стаж державної служби з

від
б) до патронатної служби _____________________
.

(посада керівника)

в) з резерву "______"_________________ р.

г) інше ________________________________

(дата включення в резерв )

(згідно з встановленим законодавством)

II. Продовження терміну перебування на державній службі
На термін _______________ років з ___________ до ________. Підстава _________________________.
На термін _______________ років з ___________ до ________. Підстава _________________________.
На термін _______________ років з ___________ до ________. Підстава _________________________.
III. Просування по службі в державному органі

Дата

Назва структурного
підрозділу

Назва посади

Категорія,
оклад,
ранг

Спосіб
просування по
службі
(конкурс,
резерв,
стажування)

Підстава

Підпис
власника
особової
картки

IV. Відпустки
Вид відпустки

За який період

1

2

1

2

Підстиава

Дата

початку
відпустки
3

3

закінчення
відпустки
4

5

4

5

V. Дисциплінарна відповідальність
Причина

Вид стягнення, захід
дисциплінарного
впливу

Підстава

Дата
скасування

Підстава

VI. Заохочення, нагороди, почесні звання

Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

Дата

VII. Зарахування до кадрового резерву
Орган, до якого зараховано в резерв

Посада
(на яку пропонується зарахування в
кадровий резерв в резерв)

Дата
зарахуван
ня в резерв

Підстава

VIII. Підвищення кваліфікації

Найменування навчального
закладу, установи, організації, у
тому числі за кордоном

Період навчання
початок
кінець

Програма
чи тематика
підвищення
кваліфікації

Номер і дата
видачі диплома,
посвідчення

IX. Відомості про військовий облік
Група обліку

(див. пункт 24 військового квитка)

Категорія обліку (див. пункт 23 військового квитка)
Склад
командний (див. пункт 25 )
.

Військове звання старший лейтененат (див. пункт 20 )
Військово-облікова спеціальність N 045001 (див. п.26)
.

Придатність

до
військової
служби
___не
військовозобов’язаний _____________
_____________________________________
Назва райвійськкомату за місцем
проживання
Рогатинський РВК

.

________________________________________
Перебуває на спецобліку N _____________________

.

Додаткові відомості*:

не мав судимості, не займаюсь
підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників, не працюю за
сумісництвом, не повірений третіх осіб у справах державного органу, не член складу
керівних органів підприємств тощо.
а) Відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про Державну службу"

б) Про наявність пільг не маю, ( якщо є, то які саме)
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (підпис)__
___________________________________________________________________________________________________
.

Дата і причина звільнення
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав "______" ___________________ р.
Підпис власника трудової книжки

.

Підпис працівника кадрової служби ________________________________________

____________
*) Відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" та про наявність пільг,
передбачених законодавством заповнює державний службовець.
Примітка:
Форма П2 ДС заповнюється відповідно до діючого законодавства та інструкції по заповненню форми П2 ДС.

Додаток 1 до особової картки П2 ДС*
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).
При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони
називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік
вступу

Посада із зазначенням установи, організації,
підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження
установи, організації,
підприємства

звільнення

09.1965

06.1969

учень вищого професійно-технічного
училища № 21

07.1969

06.1972

06.1972

05.1974

07.1974

10.1993

слюсар-ремонтник Іваном.Івано-Франківськ
Франківського приладобудівного заводу
служба у війську
Прикарпатський
військовий округ
економіст, старший економіст відділу м.Рогатин Іванофінансування фінансового управління
Франківської
Рогатинської райдержадміністрації
області
Вписується у хронологічному порядку
освіта, місце роботи

*)Заповнює державний службовець

м.Івано-Франківськ

АВТОБІОГРАФІЯ*
Прізвище

Іванова (Хмельницька)
Христина

.

Ім'я
по батькові
Романівна
____________________________________________________________________________________________________
.

Автобіографія пишеться працівником особисто у довільній формі, в кінці ставиться
підпис і дата. В ній, крім прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження,
висвітлюються питання, пов'язані
з трудовою і громадською діяльністю, пояснюються
причини переходу з однієї роботи на іншу,
зміни місця проживання, тимчасового
непрацевлаштування, про навчання та інше, а також надаються пояснення з
приводу
важливих моментів особистого життя і життя своїх близьких родичів (батька, матері, братів,
сестер) та родичів дружини (чоловіка) .

Наприклад
Народилась 19 вересня 1967 року в сім’ї службовців у м. Львові. Українка. У
1974 році пішла в перший клас середньої школи № 28 у м Львові, а у 1984 році закінчила
середню школу №76 м. Львова, у цьому ж році поступила до Львівського
політехнічного інституту на радіотехнічний факультет.
В 1989р. закінчила повний курс названого інституту за спеціальністю хімічна
технологія кераміки та вогнетривів та здобула кваліфікацію інженера, хімікатехнолога.
З серпня 1989 року до червня 1994 року працювала у Львівському відділенні
інституту „Укрбудм НДІ проект” на посаді інженера-технолога.
З червня 1994 року працювала в Личаківській районній адміністрації Львівської
міської ради спочатку на посаді інспектора (спеціаліста 1-ї кат.) квартирножитлового відділу, з листопада 2000р. - на посаді спеціаліста 1- ї кат. загального
відділу, а з жовтня 2001р. - на посаді головного спеціаліста організаційного відділу.
Одружена, виховую двох дітей.
Чоловік – Іванов Іван Іванович, народився 16.12.1967 р. в сім’ї робітників. Українець.
Син - Іванов Андрій Іванович, народився 19.04.1995р.н., учень 1-го класу Львівської
гімназії міжнародних відносин
Донька - Іванова Марія Іванівна, народилася 14.03.1997р.н., учениця 3-го класу СШ №
76.

Ні я, ні члени моєї родини під слідством не
перебували, та до кримінальної відповідальності не
притягалися.
Дата
*) Заповнює державний службовець

Підпис

