
Чим займається медико-соціальна експерта комісія 
(МСЕК)?

• Встановлює групу інвалідності, причину та час її настання;

• Визначає відсоток втрати працездатності;

• Складає індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю;

• Визначає потребу в забезпеченні технічними засобами реабілітації 
(протезами);

• Визначає медичні показання на право одержання спеціального 
автотранспорту.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИ ПРОХОДЖНЕННІ МСЕК З ВАС ВИМАГАЮТЬ ГРОШІ?

 �Якщо Вам посадові особи натякають або висловлюють вимоги щодо необхідності надання неправомірної 
вигоди (хабара), це вже розцінюється як готування до вчинення злочину та є достатнім приводом для 
звернення в правоохоронні органи.

 �Куди звертатись:

• Національна поліція України

• Спеціалізована антикорупційна прокуратура

• Національне антикорупційне бюро України

Немає значення, в який саме правоохоронний орган звертатися, головне, щоб заяву було 
зареєстровано

Рішення обласної, центральної МСЕК може бути оскаржене до  
Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ)

МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про МСЕК доручає повторно розглянути рішення про 
встановлення інвалідності, яке оскаржується. Таке доручення може бути видане:

 � Центральній медико-соціальній комісії МОЗ або

 � Київській/Севастопольській міській комісії або

 � обласній комісії іншої області

Рішення Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ може бути оскаржено до суду 
в установленому законом порядку. 

У разі незгоди з рішенням МСЕК особа з інвалідністю має право:

подати письмову заяву до обласної, або центральної міської, або МСЕК у місті Києві 
або Севастополі, або до МСЕК в якій проводився огляд, або до управління охорони 
здоров’я в області, районі чи місті 

МСЕК, що проводила огляд передає органу, в який подано скаргу всі наявні документи, 
пов’язані із встановленням інвалідності особі, яка подала скаргу

з дня отримання документів, МСЕК, в яку було направлено скаргу, проводить 
повторний огляд заявника і приймає відповідне рішення

МСЕК має право:
 �направляти осіб, які проходять огляд, до лікувально-профілактичних 

закладів для уточнення діагнозу і відновного лікування;

 �направляти осіб, які проходять огляд, на консультацію до МСЕК вищого 
рівня;

 �подавати державним органам матеріали до вжиття відповідних заходів 
стосовно посадових осіб підприємств, установ, організацій, які обмежу-
ють права осіб з інвалідністю.

Корисні контакти:
(044) 463 79 90 – Центральна медико-
соціальна експерта комісія МОЗ 
(044) 255 71 75 – Офіс 
Уповноваженого Президента України 
з питань реабілітації учасників АТО, які 
одержали поранення, контузію, каліцтво 
або інші захворювання під час участі в 
АТО Вадима Свириденка
1545 – Кабінет Міністрів України
102 - поліція

Безкоштовні гарячі лінії:
0 800 801 333 – Міністерство охорони 
здоров’я України
0 800 503 200 – Національне 
антикорупційне бюро

МСЕК не потрібно проходити повторно, а інвалідність 
встановлюється пожиттєво у таких випадках: 

 �При втраті (ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) тощо;

 �При наявності анатомічних дефектів, інших необоротних функцій 
органів і систем організму (постанова КМУ «Про затвердження переліку 
анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів 
і систем організмів, станів та захворювань, за яких відповідна група 
інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду» 
від 21 січня 2015 року №10;)

 �Особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення 
пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування»

Інвалідність встановлюється на ступінь вище (але не вище 1 групи) особам, 
які отримали інвалідність, внаслідок участі в АТО, заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації, якщо ушкодження, які особа отримала, призвели до:

 �необоротної втрати (в т.ч. ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок;

 �необоротної втрати іншого органу;

 �повної стійкої втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності.

Групи інвалідності встановлюються відповідно до Інструкції про 
встановлення груп інвалідності, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України  
від 05.09.2011 №561

Голова або члени комісії, винні у прийнятті неправильного рішення і незаконній видачі 
документів про інвалідність, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Документи, які подають на МСЕК
Орієнтовно до МСЕК подають такі документи:

* кожна МСЕК може уточнювати необхідний перелік документів

При завершенні стаціонарного лікування у закладі охорони здоров’я обов’язково 
отримайте довідку ВЛК, виписний епікриз, свідоцтво про хворобу

особам, які брали безпосередню участь 
в АТО/ООС, забезпечені її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районі 
її проведення у складі добровольчих 
формувань, які не були включені до складу 
ЗСУ, МВС, Національної поліції та інших 
військових формувань

особам, які добровільно забезпечували 
(або добровільно залучалися до забезпе-
чення) проведення АТО/ООС (у тому числі 
провадили волонтерську 

У центральній районній лікарні або військовому госпіталі зверніться до профільного 
лікаря (травматолога, невропатолога тощо) з проханням направити на МСЕК

У медичній частині військової частини візьміть скерування на оформлення направлення 
на МСЕК. У скеруванні на направлення має бути вказаний строк військової служби
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Керівник закладу, в якому особа проходить лікування несе відповідальність за 
своєчасність та обґрунтованість направлення громадян на МСЕК та за якість 
медичного обстеження

!

МСЕК проводить огляд протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення 
лікарсько-консультативної комісії!

Лікарсько-консультативна комісія лікувального закладу направляє осіб, що зверта-
ються для встановлення інвалідності на огляд МСЕК!

Якщо військова частина не видала скерування на оформлення направлення на 
МСЕК, потрібно написати рапорт на ім’я командира військової частини з прохан-
ням видати таке скерування

!

Для звільнених з військової служби скерування на оформлення направлення на 
МСЕК видає районний військовий комісаріат!

протягом
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fb.com/yursotnya

legal100.org.ua

t.me/yursotnya

0 800 308 100

Це злочин, передбачений статтею 368 КК України: 
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення 
інших соціальних пільг

Для пенсійного фонду Для особистого зберігання
Залишається в архівах 

МСЕК

Документи, які видає МСЕК
МСЕК видає довідку про призначення групи інвалідності (із зазначенням відсотку втрати працездатності) або 
довідку про відсоток втрати працездатності (у разі якщо цей відсоток не є достатнім для встановлення групи 
інвалідності) та надає індивідуальну програму реабілітації

Довідка МСЕК видається у трьох екземплярах:

Що робити після отримання довідки МСЕК?

Для отримання посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно звернутись до органу 
соціального захисту населення

В довідці МСЕК зазначається про те, що поранення, контузія, захворювання, травма пов’язані із захистом 
Батьківщини/із участю в АТО/ООС (формулювання залежить від висновку ВЛК)

Датою встановлення інвалідності вважається день прийняття МСЕК рішення про встановлення 
інвалідності. З цього моменту людина вважається особою з інвалідністю.

Для поранених, які не можуть пересуватися:

 �якщо така особа перебуває на лікуванні в медичному закладі, то документи на МСЕК подає медичний 
заклад;

 �якщо особа не може прибути на МСЕК за станом здоров’я, то МСЕК проводить огляд за місцем проживання 
такої особи або за місцем знаходження медичного закладу, в якому така особа лікується

Чи може група інвалідності встановлюватися на все життя?

Чи може МСЕК встановити на ступінь вищу групу  
інвалідності?

Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем, на який призначено 
черговий переогляд. Наприклад, якщо дата переогляду в червні, то інвалідність встановлюється до 1 
липня.

ЩО ТРЕБА, ЩОБ ПРОЙТИ МСЕК?

Для добровольців додатково необхідно подати такі документи:

Порядок проходження МСЕК
Куди скаржитись на дії МСЕК?

 � Копія паспорта

 � Копія ідентифікаційного коду

 � Копія медичної книжки

 � Свідоцтво про хворобу, видане військово-лікарською комісією 
(згідно додатку №11 до наказу Міністерства оборони України 
№402 від 14.08.2008 року)

 � Копія трудової книжки (у разі наявності)

 � Довідка про придатність військовослужбовця або 
військовозобов’язаного до військової служби (у разі необхідності)

 � Документи про безпосереднє залучення до виконання 
завдань антитерористичної операції (заходів   із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) в 
районах ії(їх) проведення або направлення прибуття у відрядження 
для безпосередньої участі в АТО (заходах із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) 
(витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, 
книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за 
фактами отримання поранень).

 � довідку керівника Антитерористичного центру при СБУ/ Генерального штабу Збройних Сил про:

 � виконання добровольчими формуваннями завдань АТО/ООС у взаємодії із Збройними 
Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими 
формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/
ООС у період її проведення;

 � добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО/
ООС;

 � у разі відсутності зазначеної довідки - рішення суду про встановлення факту добровільного 
забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС. 

При проходженні МСЕК потрібно мати з собою оригінали документів


