Форма № П-2ДС
Затверджена наказом Мінстату України
від 26. ХІІ..95 р. № 343
(державний орган, відомство, організація)

Місце для
фотокартки

Код за УКУД

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Номер документа

Стать (ч/ж)

Табельний №

Алфавіт

ч

І

ОСОБОВА КАРТКА № ____________
І. Загальні відомості *
1. Прізвище
Іванов
ім'я
Петро
по батькові Володимирович
2. Громадянство України з

3 Місце народження Україна,

Луганська область, Краснодонський р-н
м. Молодогвардійськ

24 серпня 1991

4. Дата народження 01січня 1951 року
5. Освіта (вища, середня)

вища

Назва навчального закладу та його
місце знаходження
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого,
м. Харків
Національна академія
дерлллллддлдержавного
державного управління при
Президентові України, м.Київ

Рік
вступу

Рік
закінчення
або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

2003

правознавство

юрист

1999

№ диплома,
дата видачі
диплома
АХ № 37511
26.06.2003

2013

6. Науковий ступінь, вчене звання

не маю

або:

Назва

№ диплома, дата
видачі диплома

Рік присвоєння

Кандидат економічних наук , Доцент

2002

ЕН №5831, 15.09.2002

7. Якими мовами володієте і якою мірою українською, російською – вільно, англійською – читаю та

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

8. Наукові праці та винаходи не маю

або: маю10 наукових статей (список додається)

9 Сімейний стан
одружений
(перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження)
.
дружина, 01.01.1954 р. н., Іванова Ірина Іванівна
дочка, 15.03.1975 р. н., Іванова Ніна Петрівна

10. Паспорт: серія
АК № 377404
Ким виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС

України в Луганській області
Дата видачі 01 лютого1996

11 . Домашня адреса, телефон м. Луганськ, квартал Зарічний, буд.15 кв.55, телефон дом.: 33-33-39,

моб.:050-480-85-25
*) Заповнює державний службовець

Особистий підпис

12. Дата прийняття Присяги державного
службовця « »
20 р.

13. Прийняття на державну службу: а)
на підставі конкурсу. Протокол №
б) до патронатної служби

14. Загальний стаж роботи з
15. Безперервний стаж роботи з
16. Стаж державної служби з
від

«

20

»

р.

(посада керівника)

в) з резерву «

»

Р
(дата включення в резерв)

г) інше
(згідно з встановленим законодавством)

II. Продовження терміну перебування на державній службі
На термін
На термін
На термін

до
до
до

років з
років з
років з

Підстава
Підстава
Підстава

III. Просування по службі в державному органі
Назва структурного
підрозділу

Дата

Назва посади

Категорія,
оклад, ранг

Спосіб
просування по
службі:
(конкурс, стажування; резерв)

Підпис
власника
особової
картки

Підстави

IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

1

2

Дата
початку відпустки закінчення відпустки
3
4

Підстава
5

2

1

3

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 кадровий
резерв

Посада (на яку пропонується в
резерв)

Дата зарахування в
резерв

Підстава

VIII. Підвищення кваліфікації
Період навчання

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

початок

кінець

Програма чи тематика
підвищення кваліфікації

Номер і дата видачі
диплома, посвідчення

IX. Відомості про військовий облік
Група обліку
Категорія обліку
Склад

Придатність до військової служби Стройовий

Рядовий
Назва райвійськкомату за місцем проживання

Військове звання
Солдат
Військово-облікова спеціальність № 067172
Перебуває на спецобліку № олівцем серія і номер посвідчення
а) Додаткові відомості *:
Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про Державну службу» Не маю 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 (підпис)

б)

Про наявність пільг не маю або :
Ліквідатор аварії на ЧАЕС, офіцер запасу – пенсіонер та інші , номер посвідчення, дата видачі,
датадатавидачівидачі,вивидачівидачіта
назва органу,
який орган
його видав

Дата і причина звільнення

Трудову книжку отримав « ___»
»

____________________________________ 20__

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 № П-2ДС заповнюється відповідно до законодавства про інструкції по заповненню форми № П-2ДС

АВТОБІОГРАФІЯ*
Прізвище _Я,_________Іванов________________________________

Ім'я

________Петро_______________по батькові __________Володимирович________

народився 01 січня 1951 року в місті Молодогвардійську Луганської області.. У 1959
році пішов до першого класу, а у 1969 році закінчив школу з медаллю. Того ж року вступив
до Ворошиловградського машинобудівного інституту на денну форму навчання. У 1974
році закінчив інститут, отримав вищу освіту за спеціальністю «Технологія
машинобудування». З вересня 1974 працював у Луганській облдержадміністрації на посадах
провідного спеціаліста, головного спеціаліста загального відділу апарату. З грудня 1978 до
січня 1980 проходив строкову військову службу в м. Луганську. З лютого 1980 року до
березня 1983 року тимчасово не працював. З квітня 1986 року до теперішнього часу
працюю в Головному управлінні економіки Луганської облдержадміністрації на посаді
завідувача сектору з діловодства.
Склад сім’ї
Дружина, Іванова Ірина Іванівна, 1954 р. н., працює викладачем СШ № 17 м.
Луганська, проживає разом зі мною.
Дочка, Волкова (Іванова) Ніна Іванівна 1975 р. н., працює викладачем української мови
та літератури в СШ № 57 м. Луганська, проживає разом з чоловіком за адресою
м. Луганськ кв. Героїв Брестської Крепості, 5.
Батько, Петров Володимир Іванович, 1961 р. н., лікар-хірург.
Мати, Петрова (Жданова) Тетяна Петрівна, 1965 р. н., лікар-терапевт.
Батько і мати мешкають за адресою: м. Луганськ, вул. В.Пятьоркіна, буд.5
Я та мої близькі родичі під судом і слідством не перебували, до адміністративної та
кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, не
притягались. Адміністративним стягненням за корупційні правопорушення раніше не
піддавалася. Працюючих у цьому органі близьких осіб не маю та не буду безпосередньо їм
підпорядкований.

Підпис

Заповнює державний службовець

") Заповнює державний службовць
Додаток 1 до особової картки № П-2ДС
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах, військову службу, роботу за сумісництвом)
При заповненні цього пункту у станови, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про
військову службу записувати із зазначенням посади

Місяць, рік
вступу
звільнення

09.1969
09.1974

04.1986

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

студентка Ворошиловградського
06.1974 машинобудівного інституту
провідний спеціаліст, головний спеціаліст
04.1986 загального відділу апарату
облдержадміністрації
завідувач сектору з діловодства Головного
до ц. ч. управління економіки
облдержадміністрації

Місце знаходження установи,
організації, підприємства

м. Ворошиловград
м. Ворошиловград

м. Луганськ

*) Заповнює державний службовець
Місяць, рік
вступу
звільнення

.

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

Місце знаходження установи,
організації, підприємства

