ПРОПОЗИЦІЇ ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 03 грудня 2009 р. №1317 «Питання медико-соціальної експертизи»
№ Чинна редакція
10.
……………………………………………………………..
Порядок участі представників Пенсійного фонду
України, Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, органів державної служби
зайнятості та інших працівників соціальної сфери
затверджується МОЗ.

Редакція, яка пропонується
10. ……………………………………………………………..
Порядок участі представників Пенсійного фонду України,
Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності, органів державної служби зайнятості та інших
працівників соціальної сфери затверджується МОЗ.
При Кримській республіканській, обласній, центральній
міській комісії утворюється громадська рада з представників
неурядових організацій (громадські організації, благодійні
організації тощо) та профспілок. Порядок формування
громадської ради визначається Постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

19. Комісія проводить засідання у повному складі і
колегіально приймає рішення. Відомості щодо
результатів експертного огляду і прийнятих рішень
вносяться до акта огляду та протоколу засідання комісії,
що підписуються головою комісії та її членами і
засвідчуються печаткою.

19. Комісія проводить засідання у повному складі і колегіально
приймає рішення. Рішення викладається у письмовій формі і
доводиться до відома особи, яка проходила огляд, протягом
трьох днів. Рішення повинно бути обґрунтованим. У разі
відмови у присвоєнні певної групи інвалідності Комісія у
рішенні повинна мотивувати причини такої відмови. Відомості
щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться

до акта огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються
головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.
11. Міські, міжрайонні, районні комісії:
………………………………………………………….
3) проводять серед населення роз'яснювальну роботу з
питань медико-соціальної експертизи;

11. Міські, міжрайонні, районні комісії:
………………………………………………………….
3) проводять серед населення роз'яснювальну роботу з питань
медико-соціальної експертизи (щодо порядку проходження
медико-соціальної експертизи, підстав призначення певної
групи інвалідності). З метою інформування громадян з
вищезазначених питань у приміщеннях, де працюють Комісії,
розміщуються інформаційні стенди з правопросвітницькими
матеріалами щодо проходження медико-соціальної експертизи.

13. Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ: 13. Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ:
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………
дає роз’яснення законодавства (щодо проходження медикосоціальної експертизи та присвоєння груп інвалідності)
державним органам, нижчестоящим медико-соціальним
експертним комісіям, а також обєднанням громадян та
громадянам за їх зверненням.

