

Документи для особової справи працівника
ПРОБЛЕМА:
Які документи мають бути в особовій справі працівника дошкільного навчального закладу?
РІШЕННЯ:
Документом, що регламентує порядок формування особової справи, зокрема й у дошкільних навчальних закладах, є Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (далі — Правила).
Згідно з пунктом 3.2.12 Правил документи в особовій справі необхідно групувати у хронологічному порядку в міру їх поповнення. Під час їх формування слід дотримуватися такої послідовності:
	внутрішній опис документів особової справи;
	заява про прийняття на роботу або трудовий договір у письмовій формі (оригінал заяви, другий примірник трудового договору);
	направлення на роботу (молодого спеціаліста, від служби зайнятості тощо) або подання (зазвичай складають, якщо на посаду призначає орган управління вищого рівня);
	особовий листок з обліку кадрів (далі — особовий листок);
	автобіографія;
	копії документів про освіту (зокрема й про підвищення кваліфікації, перепідготовку);
	копії особистих документів (зокрема й тих, що підтверджують право на пільги та компенсації);
	копії розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника (або витяги зі зведених наказів чи розпоряджень);
	доповнення до особового листка з обліку кадрів;
	довідки, характеристики, інші документи.

До відома
«Інші документи» — це, зазвичай: витяг із протоколу уповноваженого органу про призначення (обрання) на посаду (якщо призначення або обрання на посаду здійснюється зборами засновників, акціонерів тощо, з’їздами, конференціями або зборами членів трудових колективів, громадських організацій тощо); матеріали проведення атестацій; списки наукових праць чи винаходів (за наявності); копії свідоцтв про народження дітей (які не досягли 15-річного віку) або дитини-інваліда (віком до 18 років)
____________________________________________________________________
За необхідності до особової справи можна долучати резюме працівника; примірник договору про повну матеріальну відповідальність (для матеріально відповідальних осіб); медичні висновки (або їх копії), видані працівникові під час прийняття на роботу та в процесі трудової діяльності (у випадках, передбачених законодавством).
Увага
До особової справи не включають: посадову (робочу) інструкцію; копії наказів (розпоряджень) про надання відпусток, направлення у відрядження, стягнення, заохочення, зміну облікових даних (прізвище, ім’я, по батькові); довідки про місце проживання, склад сім’ї, розмір заробітної плати. Деякі з цих відомостей вносять до доповнення до особового листка з обліку кадрів (стягнення, заохочення, зміна облікових даних) та (або) до трудової книжки (заохочення, зміна облікових даних)
____________________________________________________________________
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