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Порядок встановлення iнвалiдностi

особа з iнвалiднiстю - це особа зi стiйким розладом функцiй оРгаНiЗМУ, ЯКИЙ
при взаемодii iз зовнiшнiм середовищем може призводити до обмехtення iT
життсдiяльностi, внаслiдок чого держава зобов'язана створити умови для реалiзацiТ
цiсю особою прав HapiBHi з iншими громадянами та забезпечити ii соцiальний
захист (вiдповiдно до Закону Укратни <про основи соцiальноi захищеностi
iнвалiдiв в YKpaTHi>).

Причинами отримання iнвалiдностi можуть бути:
1. iнвалiднiсть з дитинства;
2. загальне захворювання;
3. нещасНий випадОк на виробництвi (трудове калiцтво чи ушкодження здоров'я);
4. професiйне захворювання пов'язане з трудовою дiяльнiстю;
5. поранення, контузiТ, калiцтва та iншi захворювання.
i

група

iнвалiдностi

- це ступiнь постiйноi чи

продовжуванот втрати

працездатностi.

Вiдповiдно до Положення гtро порядок, умови та критерiТ встановJенI{я
iнвалiдностi, затв. постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0З.12.2009 Р,
N91317, I групУ iнвалiдностi прзначають особам з найважчим станом здоров'я.
якi повнiстю не здатнi до самообслуговування, потребують постiйного стороннього
нагляду, догляду або допомоги, абсолютно залежнi вiд iнших осiб.

пiдставою для встановлення II групи iнвалiдностi с стiйкi, вираженот BaxtkocTi
функцiональнi порушення в органiзмi, зумовленi захворюванням, травмою або
вродя(еною вадою, що призводять до значного обмеження життсдiяльностi особи,
при збереженiй здатностi до самQобслуговування та не спричиняють потреби в
постiйному сторонньому наглядi, доглядi або допомозi.
Пiдставою для встановлення III групи iнвалiдностi е стiйкi, помiрноТ важкостi
функчiональнi порушення в органiзмi, зумовленi захворюванням, наслiдками травм
або вродя(еними вадами, що призвели до помiрно вираженого обмеження
житгедiяльноотi особи, в тому числi iT працездатностi.

Порялок:
особи, з метоЮ встановлення iнвалiдностi, мають право звернутися до МедикосоцiальнОi експертноi KoMicii (мсЕК) за мiсцем iх прожиВ.rння або лiкування.

мсЕк - це

спецiальний заклад в системi охорони здоров'я, що
експертизу особам, якi звертаються дJIя встановлення iнвалiдностi.
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1. групу iнвалiдностi, ii rrричину i час настання.
2. видитрудовоi дiяльностi, рекомендованi iнвалiду за станом здоров'я;
з. причинний зв'язок iнвалiдностi iз захворюванням чи калiцтвом, lцо виникци

у дитинствi, вродженою вадою.

4. ступiнь втрати професiйнqт працездатностi потерпlлим

вlд

нещасного

випадку на виробництвi чи професiйного захворювання;
5. ступiнь втрати здоров'я, групУ iнвалiдностi, причину, зв'язок i час настання
iнвалiдностi .роruд"", якi пострах(дали внаслiдок полiтичних репресiй або
ЧорнобильськоТ катастрофи ;
Ь. 1a"д""rri показання на право одержання особами з iнвалiднiстю опецiального
автомобiльного транспорту i протипоказання до керування ним.
З якими документами звертатись:

.

Заповнена форма направлення на експертизу, пiдписана Головою лiкарськоконсультативнот koMicii (лкк) лiкувального закладуiполiклiнiки, членами
KoMiciT та печаткою лiкувального закладу (форма затв. наказом ль1 10
MiHicTepcTBa охорони здоров'я (МОЗ) вiд 14.02,\2 р.);
. паспорт та Його копiю;
. карта хворого (форма 025lо);
о Тр}дова книжка та копiя тр. книжки, засвiдчена у визначеному порядку;
о орИГiнали Bcix документiв, якi вписанi в форму 088/с.
та
flати аналiзiв та виписок мають вiдповiдати TepMiHy проведеного лiкування

обстежень i, вiдповiдно, датам лiкарняних листiв.

Строки розгляду питання
непрацездатнот особи, протягом п'яmu
koMicii та
робочuх dHiB з дня надходження направлення лiкарсько-консультативноi
про наявнiоть чи вiдсутнiсть iнвалiдностi.
приймае

комiсiя проводить огляд тимчасово

рiшення

За наявНостi пiдСтав длЯ заочноZО провеDення .иеDuко-соцiальноt експерmuзu.
комiсiЯ проводиТь ексtIертизу протягом mрьох робочuх DHiB з дня надходження

направлеНня ЛКК. У разi коли ГолОва або oKpeMi члени KoMicii (HaBiTb один член
KoMiciT) не згоднi з прийнятим рiшенням, окрема думка зазначасться в AKTi огляду
KoMiciT, який подасться у триденний строк обласнiй або центральнiЙ МiСЬКiЙ

KoMiciT.
мсЕк

.

лложе вid.uовumu у прuзначеннi zрупu iнвалidносmi з пidсmав:

- недообстеження, недостатностi обгрунтування хвороби;

- вiдсутность деяких (уточнюючих) лiкарських записiв
визначити ступiнь iнвалiдностi ;
- недостатнооть дiагнозiв чи симптомiв тоЦо.
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зв'язку з чим немоя(ливо

Особливi випадки:
Коли особа не може прибути на огляд до KoMicii за станом здоров'я, у зв'яЗкУ з
тим, що прох(ивас у вiддаленiй мiсцевостi, огляд проводиться за мiсцем
проживання (вдома), у тому числi за мiсцем проживання у стац. установах для
громадян похилого BiKy та осiб з iнралiднiстю. закладах соц. захисту для бездоМнИХ
осiб та центрах соцiальноТ адаптацii осiб або в закладах охорони здоров'я, в яких
така особа перебувае на лiкуваннi.

Якшо хворому було вiдмовлено в отриманнi iнвалiдностi, або у разi незгоди з
рiшенням МСЕК, особа мае trраво подати письмову заяву - скаргу (до якоТ
додасться копiя висновку МСЕК) до обласних або центраJьних мiських комiсiй,
протягом мiсяця пiсля одержання висновку МСЕК. У разi незгоди з рiшенням
обласноТ МСЕК, хворий може подати заяву до МОЗ Украiни. В особливо складних
випадках I_{ентральна МСЕК МОЗ, обласна, центральна MicbKa комiсiя та МОЗ
моя(уть направляти осiб, що звертаються для встановлення iнвалiдностi, для
проведення медико-соцiального експертного обстеження до KltiHiKu YKpaiHcbKozo
depucctBHozo науково-DослiDноzо iнсmumуmу .uеDuко-соцiалtьнuх проблем
iнвалidносmi (лl, flнiпро, пров., Раdянськuй, 1-а) mо HayKoBo-docлidHozo
iнсmаmуmу реабiлimацit iнвалidiв (лl, Вiннаця, вул. Хмельнuцьке uloce, 104).
Пiсля обстеження зазначенi науково-дослiднi установи складають консуль,гативнi
висновки, якi для KoMicii мають рекомендацiйний характер.
Суловий порядок

Рiшення KoMiciT може бути оскаржене до суду шляхом
адмiнiстративноI,о позову, Вiдповiдачем у данiй справi буле вiлповiдна

подання

МСЕК

За отриманням безоплатноi правовоТ допомоги з цього чи iншого питань
звертайтесь до бюро правовоТ допомоги за адресою: м. Барвiнкове, вул.
I_{ентральна, 1. Телефон для довiдок: (05757) 4-17-70.

