
Кременецький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Порядок оскарження рішення медико-соціальної експертної
комісії.

Відповідно до статті  2  Закону України "Про основи соціальної  захищеності  осіб  з
інвалідністю  в  Україні"  особою  з  інвалідністю  є  особа  зі  стійким  розладом  функцій
організму, що при взаємодії  із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав
нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Як  вбачається  з  Закону  України  про  реабілітацію  осіб  з  інвалідністю  в  Україні,
Медико-соціальна експертиза  це встановлення ступеня стійкого обмеження життєдіяльності,
групи інвалідності,  причини і  часу їх  настання,  а  також доопрацювання  та  затвердження
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю) в рамках
стратегії  компенсації  на  основі  індивідуального  реабілітаційного  плану  та  комплексного
реабілітаційного обстеження особи з обмеженням життєдіяльності.

  Відповідно до п. 1.10 Інструкції про встановлення груп інвалідності, затвердженої
наказом  міністерства  охорони  здоров’я  №  561  від  05.09.2011  року  при  огляді  у  МСЕК
проводяться:

- вивчення  документів,  що  підтверджують  стійке  порушення  функцій
організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами,
які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи; 

- опитування хворого; 
- об’єктивне  обстеження  та  оцінка  стану  всіх  систем  організму,

необхідних  лабораторних,  функціональних  та  інших  методів  дослідження  усіма
членами комісії.

- Якщо  МСЕК  відмовив  у  встановленні  групи  інвалідності,  або  встановлена  група
інвалідності не відображає реального стану здоров’я, або умови встановлення групи
інвалідності не відповідають тим, які встановлені нормативними актами  то чинним
законодавством  передбачена  можливість  оскаржити  таке  рішення.  Це  передбачено
Положенням  про  порядок,  умови  та  критерії  встановлення  інвалідності,
затвердженого  постановою  КМУ  “Питання  медико-соціальної  експертизи”  від
03.12.2009 року № 1317.

- Передбачено два порядки оскарження рішення МСЕК: позасудовий та судовий.
- Медико-соціальну експертизу  проводять медико-соціальні  експертні  комісії,  з  яких

утворюються  в  установленому  порядку  центри  (бюро),  що  належать  до  закладів
охорони здоров’я при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,



управліннях  охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій.

     
 Комісія  видає  особі,  яку  визнано  особою  з  інвалідністю  або  стосовно  якої

встановлено фактвтрати професійної працездатності, довідку  і надсилає у триденний строк
виписку з акта огляду комісії органові, в якому особа з інвалідністю перебуває на обліку як
отримувач  пенсії  чи  державної  соціальної  допомоги  (щомісячного  довічного  грошового
утримання), що призначається замість пенсії, та органові, що здійснює загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, виписку з акта огляду комісії про результати визначення
ступеня  втрати  професійної  працездатності  у  відсотках  та  потреби  у  наданні  додаткових
видів допомоги.  За місцем роботи зазначених осіб надсилається повідомлення щодо групи
інвалідності та її причини, а у разі встановлення ступеня втрати професійної працездатності -
витяг з акта огляду комісії  про результати визначення ступеня стійкої втрати професійної
працездатності у відсотках та потреби у додаткових видах допомоги.

У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий
від  нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання  або  особа  з
інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову
заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних
міських комісій або до комісії,  в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління
охорони здоров’я.

Кримська  республіканська,  обласні,  центральні  міські  комісії,  зокрема  повторно
оглядають  осіб,  що  звертаються  для  встановлення  інвалідності  і  оскаржили  рішення
районних,  міжрайонних,  міських  комісій,  перевіряють  якість  розроблення  індивідуальних
програм реабілітації, здійснюють контроль за повнотою і якістю їх виконання.

Рішення Кримської республіканської, обласної, центральної міської комісії може бути
оскаржене до МОЗ України. МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-
соціальну експертизу

доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або міським/обласній
комісії іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з



якого  оскаржується  рішення,  а  також  вживає  інших  заходів  впливу  для  забезпечення
дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи. 

Водночас, відповідно до пункту 25 Положення рішення МСЕК може бути оскаржене
до суду в установленому законодавством порядку.

Особа  може оскаржити  рішення  МСЕК шляхом подання  до суду  адміністративної
позовної заяви у строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення свого права.

Однак, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору, і
позивач  скористався  цим  порядком,  то  для  звернення  до  адміністративного  суду
встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за
результатами  розгляду  його  скарги  на  рішення,  дії  або  бездіяльність  суб’єкта  владних
повноважень (частина четверта статті 122 КАСУ).

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня
відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження
-  не  пізніше  наступного  дня  з  дня  закінчення  такого  строку  (частина  перша  статті  193
КАСУ).

За  подання  до   суду  адміністративного  позову  фізичними  особами  справляється
судовий  збір  у  розмірі  0,4  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб,  крім
випадку коли особи звільнення від його сплати  (підпункт 1 пункту 3 частини другої статті 4
Закону України "Про судовий збір").

Позовна заява  відповідно до вимог статті 160 КАСУ має відповідати всім вимогам
КАСУ.  Позивач  зобов’язаний  додати  до  позовної  заяви  всі  наявні  в  нього  докази,  що
підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.


