МІНІСТЕРСТВО
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
24.03.2016

№ 285

Про затвердження кваліфікаційної характеристики
професії „Фахівець із соціальної роботи”
Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.06.2015 № 423, з метою вдосконалення надання соціальних
послуг найвразливішим верствам населення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити кваліфікаційну характеристику професії „Фахівець із
соціальної роботи”, що додається.
2. Вважати такою, що втратила чинність, кваліфікаційну характеристику
професії „Фахівець із соціальної роботи”, що міститься у Випуску 80
„Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 14.10.2005 № 324, у редакції,
затвердженій наказом Мінсоцполітики від 25.05.2012 № 309.

Міністр

П. Розенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
24/03/2016 № 285
ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання та обов’язки. Організовує виявлення в зоні соціального
обслуговування (громаді, організації, на підприємстві тощо) та веде облік
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
соціальної підтримки (надання соціальних послуг), у тому числі
постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми. Оцінює потреби
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Визначає
перелік необхідних соціальних послуг, форми та методи соціальної роботи.
Готує пропозиції місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування, керівнику установи / закладу щодо необхідності надання
соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих
обставинах, для прийняття відповідного рішення; забезпечує соціальний
супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах,
соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного
типу. Надає соціальні послуги консультування та представництва інтересів.
Інформує з питань призначення видів соціальної допомоги, компенсацій,
субсидій, пільг, надання соціальних послуг тощо; надає допомогу в
оформленні запитів до відповідних інстанцій, заяв, документів для отримання
усіх видів допомоги, приймає такі документи та забезпечує їх передання у
відповідний підрозділ соціального захисту населення. Залучає до надання
соціальних послуг заклади освіти, охорони здоров’я, соціального
обслуговування, громадські організації, фонди та інші суб’єкти, що надають
соціальні послуги, тощо. Встановлює причини асоціальних явищ і розробляє
комплекс заходів щодо їх усунення. Сприяє формуванню в громаді сімейних,
національно-патріотичних цінностей, засад відповідального батьківства.
Виявляє вразливі сім’ї з ознаками неналежного виконання батьками
обов’язків щодо виховання та розвитку дитини. Організовує залучення
наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей громади для
підтримки сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
Проводить
навчання
соціальних
працівників
і
соціальних
робітників. Постійно підвищує свій професійний і загальноосвітній

рівень. Використовує в роботі комп’ютерну техніку для створення, зберігання
та обробки інформації.
Повинен знати: законодавство України з питань соціального захисту,
соціальної роботи, охорони дитинства, запобігання та протидії домашньому
насильству, протидії торгівлі людьми, соціальних і реабілітаційних послуг,
соціальної допомоги; основи сімейного, трудового, житлового законодавства
України; основи кримінального та цивільного права; нормативні, методичні
та інші розпорядчі документи й матеріали, які регламентують організацію
надання соціальних послуг; нормативно-правові акти, що регулюють охорону
материнства та дитинства, права дітей, громадян похилого віку, осіб з
інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів та інших вразливих верств населення;
основи психології; форми та методи виховання дітей і підлітків, сімейного
виховання та культури людських відносин; норми, порядок та організацію
юридичної допомоги, піклування, опіки, позбавлення або поновлення
батьківських прав; новітні підходи до соціальної роботи, надання соціальних і
реабілітаційних послуг; систему державних закладів (освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту населення), громадських організацій з надання
допомоги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах;
діловодство; норми охорони праці та вимоги до безпечного ведення робіт у
різних соціальних обставинах; державну мову (відповідні регіональні мови
або мови національних меншин).
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний фахівець із соціальної роботи: вища освіта другого рівня за
ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення
кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи І категорії –
не менше ніж 2 роки.
Фахівець із соціальної роботи І категорії: вища освіта другого рівня за
ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення
кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи ІІ категорії –
не менше ніж 2 роки.
Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії: вища освіта другого рівня за
ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; підвищення
кваліфікації; стаж роботи на посаді фахівця із соціальної роботи – не менше
ніж 1 рік.

Фахівець із соціальної роботи: вища освіта другого рівня за ступенем
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

Начальник Управління
профілактики соціального сирітства

І. Пінчук

