
  

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Провідного спеціаліста з питань сім’ї, дітей та молоді  

(в т.ч. з питань служби у справах дітей)  

Відділу з гуманітарних питань  

Верхньодніпровської міської ради 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Провідний спеціаліст з питань сім’ї, дітей та молоді (в т.ч. з питань 

служби у справах дітей) Відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської 

міської ради (надалі за текстом – Провідний спеціаліст) є посадовою особою 

Верхньодніпровської міської ради. 

1.2.Провідний спеціаліст Відділу призначається і звільняється з посади 

розпорядженням Верхньодніпровського міського голови. 

1.3.Провідний спеціаліст Відділу під час виконання службових обов’язків 

підпорядковується  Міській раді, виконавчому комітету, начальнику Відділу з 

гуманітарних питань. 

1.4.У своїй діяльності Провідний спеціаліст Відділу керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, Постановами Верховної Ради України, іншими 

нормативно – правовими актами з питань, що стосуються діяльності Відділу, 

Положенням про Відділ, посадовою інструкцією. 

1.5. Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за відповідним напрямом 

професійного спрямування (соціальна робота) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста або бакалавра, стажем роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування та/або державній службі не менш як два роки 

або робота за фахом в іншій сфері не менше трьох років. 

1.6.У разі відсутності Провідного спеціаліста Відділу (у зв'язку із 

хворобою чи відпусткою, тощо) його обов'язки покладаються на працівника 

Відділу відповідно до наказу начальника Відділу. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

2.1. Згідно покладених на нього обов’язків Провідний спеціаліст Відділу: 

2.1.1. Виконує службові обов’язки з додержанням стандартів (норм, 

правил) з питань реалізації соціальних програм. 

2.1.2. Надає соціальні послуги сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах згідно Державних стандартів соціальних послуг, 

затверджених Міністерством соціальної політики. 

2.1.3. Готує пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності 

діяльності з питань, що належать до компетенції Відділу. 
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2.1.4. Співпрацює з підприємствами, установами та організаціями 

соціального спрямування при виконанні покладених на Відділ завдань, 

керуючись чинним законодавством. 

2.1.5. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організаційної 

роботи в соціальній сфері при виконанні покладених на Відділ завдань.  

2.1.6. Дотримується законодавства України з питань соціальної роботи та 

боротьби з корупцією. 

2.1.7. Проводе соціально-профілактичну роботу, спрямовану на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді; 

2.1.8. Виявляє сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги. 

2.1.9. Здійснює соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах. 

2.1.10. Здійснює соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного 

життя. 

2.1.11. Інформує населення про соціальні послуги, які надаються, 

відповідно до законодавства. 

2.1.12. Проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі 

сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, 

визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи. 

2.1.13. Надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі 

особам, які постраждали від насильства в сім’ї, у разі потреби, здійснює їх 

соціальний супровід. 

2.1.14. Забезпечує виконання функції координації взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

2.1.15. За повідомленням установ виконання покарань здійснює 

соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк. 

2.1.16. Здійснює соціальну підтримку учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання допомоги з 

урахуванням визначених потреб. 

2.1.17. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на 

недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин. 

2.1.18. Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує 

інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які 

подає до Центру сім’ї, дітей та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації. 

2.1.19. Безпосередньо, своєчасно і точно виконує покладені на нього 

службові обов`язки, ініціативно відноситься до своєї роботи. 
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2.1.20.Дотримується Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

2.1.21. Підтримує авторитет Міської ради та її виконавчих органів. 

   

3. ПРАВА 

 

3.1. Провідний спеціаліст Відділу має право: 

3.1.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу. 

3.1.2. За дорученням начальника представляти Відділ в органах 

виконавчої влади, підприємствах, організаціях і установах з питань, що 

належать до його компетенції. 

3.1.3. Вносити пропозиції з питань удосконалення стану справ у 

соціальній сфері. 

3.1.4. На проведення супервізії зі сторони начальника Відділу з питань 

соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах 

та знаходяться під соціальним супроводом. 

3.1.5. У встановленому порядку готувати запити на отримання інформації 

від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, 

організацій і установ з питань, що стосуються діяльності Відділу.  

3.1.6. Залучати працівників підзвітних комунальних закладів для розгляду 

питань, що належать до його компетенції, одержувати в установленому порядку 

від таких осіб необхідну інформацію. 

3.1.7. Користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 

3.1.8. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.1.9. На своєчасну оплату праці відповідно до займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

3.1.10. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

3.1.11. На соціальний і правовий захист. 

3.1.12. Вимагати затвердження начальником Відділу чітко визначеного 

обсягу службових повноважень за посадою. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Провідний спеціаліст Відділу несе відповідальність за: 

4.1.1.Неналежне виконання  службових обов’язків, недотримання 

законності в службовій діяльності. 

4.1.2.Несвоєчасне подання інформації до встановлених законодавством 

органів. 

4.1.3. Недостовірність поданої  інформації. 

4.1.4. Негативні наслідки самостійно прийнятих рішень під час виконання 

службових обов’язків та бездіяльність. 
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4.1.5. Будь-які дії, що призвели або могли призвести до негативних для  

Відділу  наслідків. 

4.1.6. Заподіяння Відділу  матеріальної шкоди. 

4.1.7. Невиконання рішень та доручень начальника Відділу. 

4.1.8.Невиконання рішень Міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови. 

4.1.9. Розголошення персональних даних, які йому було довірено або які 

стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. 

4.1.10. Правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності - у 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Провідний спеціаліст Відділу повинен знати: 

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України 

з питань, що стосуються діяльності Відділу; законодавство України з питань 

соціального захисту, соціальної роботи, охорони дитинства, запобігання та 

протидії домашньому насильству, соціальних і реабілітаційних послуг, 

соціальної допомоги, основи сімейного, трудового, житлового законодавства 

України; нормативні, методичні та інші розпорядчі документи й матеріали, які 

регламентують організацію надання соціальних послуг; основи психології; 

форми та методи виховання дітей і підлітків, сімейного виховання та культури 

людських відносин; норми та порядок позбавлення або поновлення 

батьківських прав; новітні підходи до соціальної роботи, надання соціальних і 

реабілітаційних послуг; правила охорони праці та протипожежного захисту; 

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову 

мову та державну мову. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ 

 

6.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Провідний спеціаліст 

Відділу співпрацює зі структурними підрозділами Міської ради та виконавчого 

комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

об’єднаннями громадян. 

 

 


