Місце для
фотокартки

Новоушицька районна державна адміністрація Хмельницької області
(найменування підприємства (установи, організації))

Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) 21318746
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 1256768754

ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ № _____
1. Прізвище Іваненко

7. Сімейний стан та склад сім’ї одружений

дружина – Іваненко Алла Олегівна, 05.04.1965
син – Іваненко Назар Іванович, 08.11.1988
донька – Іваненко Дарина Іванівна, 12.12.1990
теща – Голубка Любов Марківна, 13.11.1940

Ім’я Іван
По батькові Іванович

(«неодружений», «заміжня», «незаміжня»,
«розлучений», «розлучена»)

2. Дата народження 02 березня 1960 року

8. Паспорт: серія НВ

(число, місяць, рік)

3. Місце народження село Івашківці

№ 382848

ким виданий Новоушицьким РВ УМВС

Новоушицького району Хмельницької області

України в Хмельницькій області
дата видачі 03 березня 2003 року

4. Громадянство Україна
9. Володіння іноземними мовами (якими)
5. Адреса фактичного місця проживання 32600,

Хмельницька обл., Новоушицький р-н,
смт Нова Ушиця, вул.Гагаріна, 25, кв.8
6. Адреса місця реєстрації 32630,
Хмельницька обл., Новоушицький р-н,
с.Івашківці, вул. Лісова, 38

російською – читаю та розмовляю вільно,
англійською – читаю та розмовляю зі
словником
10. Контактний № телефону 098 297 77 25

11. Освіта вища (бакалавр)
Найменування навчального
закладу

Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича
Хмельницький університет
управління та права

Рік
вступу

Рік
закінчення

2012

2016

2016

Спеціальність

правознавство

державна
служба

Кваліфікація

бакалавр
права

№ та дата
видачі
диплома

В18 №17748,
30.06.2016

2

12. Науковий ступінь, вчене звання
Рік
присвоєння

Назва

№ та дата видачі диплома

не маю
13. Наукові праці та винаходи не маю
14. Відомості про військовий облік
Група обліку НПО

Придатність до військової служби ______________

Категорія обліку запас 1 розряду

____________________________________________

Склад офіцерський

Найменування військкомату за місцем проживання

Військове звання молодший лейтенант запасу

Новоушицький районний військовий
комісаріат

Військово-облікова спеціальність 434
Найменування військкомату за місцем реєстрації
Перебування на спеціальному обліку № ________

Новоушицький районний військовий

___________________________________________

комісаріат

15. Додаткові відомості
15.1. Про наявність пільг не маю або потерпілий від Чорнобильської катастрофи, категорія 2

(посвідчення серія Б № 3567, видане управлінням соціального захисту населення Новоушицької
районної державної адміністрації 25 лютого 2015 року)
15.2. Не є громадянином іншої держави не є громадянином іншої держави
15.3. Депутат ради

–– або депутат Новоушицької районної ради Хмельницької області VІІ

скликання
15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби
відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист
персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців ознайомлений та

зобов’язуюсь їх дотримуватись
(ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись)

15.5. З Правилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а) ознайомлений
15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням ________________________
16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення

Іваненко

28.01.2017

Розділи 17-29 не заповнюються.
30. Автобіографія

Заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від
народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата і
місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською
діяльністю. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані
заповнюються у пункті 31 Особової справи. Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до
кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім’ї й найближчі родичі.
31. Виконувана робота з початку трудової діяльності *
Число, місяць, рік
Призначення
звільнення з
на посаду
посади

12.02.2002

18.02.2007

19.02.2007

по цей час

Посада
із зазначенням найменування підприємства, установи, організації

головний спеціаліст загального відділу апарату Новоушицької районної
державної адміністрації Хмельницької області
начальник загального відділу апарату Новоушицької районної
державної адміністрації Хмельницької області

* - Заповнюється відповідно до трудової книжки

