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– Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що 
звертаються для встановлення інвалідності, за направленням 
лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я;

– Медико-соціальна експертиза проводиться після про-
ведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, 
після повного медичного обстеження, проведення необхідних 
досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначен-
ня клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового 
прогнозу, одержання результатів відповідного лікування тощо;

– Медико-соціальна експертиза проводиться за наявнос-
ті відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій 
організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм 
чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життє-
діяльності.

– Медико-соціальна експертна комісія проводить огляд 
осіб, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за 
місцем перебування у закладах соціального захисту для без-
домних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, після пред’явлення паспорта чи іншого 
документа, що засвідчує особу.

– У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, місь-
кої комісії особа має право подати протягом місяця після 
одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської рес-
публіканської, обласної, Київської та Севастопольської цен-
тральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив 
огляд, чи до відповідного управління охорони здоров’я.

– Рішення Кримської республіканської, обласної, цен-
тральної міської комісії може бути оскаржене до Міністер-
ства охорони здоров’я. Крім того рішення, дії чи бездіяль-
ність медико-соціальних експертних комісій можуть бути 
оскаржені до суду.

– Порядок проведення медико-соціальної експертизи ре-
гулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Питання 
медико-соціальної експертизи», якою затверджено Положен-
ня про медико-соціальну експертизу та Положення про поря-
док, умови та критерії встановлення інвалідності від 03.12.2009 
року №1317.

«Буклет видано в рамках проекту «Підтримка і захист 
прав осіб з обмеженими можливостями та медико-соці-
альна експертиза в Україні», який реалізується Центром 
громадської адвокатури за підтримки Фонду сприяння де-
мократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не 
обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
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