

Формування особової справи
ПРОБЛЕМА:
Порядок групування документів в особових справах чітко прописаний у Правилах роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, якими, зокрема визначено що в особовій справі має бути внутрішній опис документів справи, заява про прийняття на роботу (контракт), направлення або подання, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту (копії), витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника, доповнення до особового листка з обліку кадрів, довідки та інші документи. Що мається на увазі під словами «Інші документи»?
РІШЕННЯ:
Особова справа — це сукупність документів, що містять найповніші відомості про трудову діяльність працівника та його біографічні дані, зокрема відомості про освіту, військову службу, сімейний стан, місце проживання, державні нагороди (відзнаки), заохочення тощо.
Під словами «Інші документи» зазвичай розуміють:
	витяги з протоколів зборів, з’їздів, конференцій тощо про призначення чи обрання на посаду;
	матеріали проведення атестацій;
	списки наукових праць або винаходів (за наявності);
	копії свідоцтв про народження дітей (які не досягли 15-річного віку) або дитини-інваліда (віком до 18 років).

За необхідності навчальний заклад може долучати до особової справи такі документи:
	резюме працівника;
	примірник договору по повну матеріальну відповідальність (для матеріально відповідальних осіб);
	медичні висновки (або їх копії), видані працівникові під час прийняття на роботу та у процесі трудової діяльності (у випадках, передбачених законодавством).

В особовому листку працівник, керуючись даними паспорта, військового квитка, трудової книжки, документів про освіту, інших особистих документів, вказує свої біографічні відомості, відомості про навчання, військову службу, попередню роботу.
У доповненні до особового листка необхідно фіксувати всі зміни, пов’язані з трудовою діяльністю працівника з моменту прийняття його на роботу (переведено на іншу посаду, переміщено на інше робоче місце, змінено назву посади, запроваджено суміщення посад, заохочено грошовою премією з нагоди ювілею, оголошено догану, змінено прізвище у зв’язку зі шлюбом тощо).
Автобіографія — це документ, в якому особа, що його складає, подає стислий опис свого життя та діяльності.
Увага
Зазвичай до особової справи включають копії таких документів, як:
____________________________________________________________________
	паспорт;
	облікова картка фізичної особи — платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру);
	документи про освіту та підвищення кваліфікації;
	документи, які дають право на пільги, передбачені чинним законодавством.



