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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Рівненський обласний Центр медико-соціальної експертизи є лікувально-
профілактичним закладом, заснованим на комунальній власності області, що 
організовує діяльність медико-соціальних експертних комісій з надання експертної 
допомоги хворим та непрацездатним громадянам. Засновником обласного Центру 
медико-соціальної експертизи є Рівненська обласна рада. Орган управління, до сфери 
якого належить центр, є управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
2. Рівненський обласний Центр медико-соціальної експертизи створюється і
ліквідується за рішенням Рівненської обласної ради за погодженням з Відділом медико- 
соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України (надалі обласний Центр).
3. Обласний Центр утримується за рахунок бюджету області.
4. Обласний Центр очолює головний лікар-головний експерт області, який 
призначається начальником управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації за погодженням з Відділом медико-соціальної експертизи Міністерства 
охорони здоров'я України і підпорядкований їм у своїй діяльності.
5. Головний лікар-головний експерт обласного Центру організовує його роботу, 
забезпечує якісне проведення медико-соціальної експертизи, несе особисту 
відповідальність за роботу медико-соціальних експертних комісій. Головний лікар- 
головний експерт без доручення діє від імені обласного Центру, розпоряджається 
майном установи, укладає угоди, в тому числі трудові, відкриває у банках розрахункові 
та інші рахунки, видає накази і розпорядження, організовує та контролює їх виконання, 
затверджує нормативні документи, що регламентують розпорядок роботи обласного 
Центру, організовує виконання рішень та інших нормативних актів Міністерства 
охорони здоров'я України та управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації.
6. До структури обласного Центру вводиться посада заступника головного лікаря- 
головного експерта області.
7. Положення про обласний Центр і його структура затверджуються Відділом медико- 
соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я України, за погодженням 
Управління охорони здоров’я, кошторис - головним лікарем-головним експертом.
8. Штатні нормативи чисельності працівників обласного Центру медико-соціальних 
експертних комісій встановлюються Міністерством охорони здоров'я України за 
погодженням з Міністерством праці України.
9. Прийом та звільнення працівників обласного Центру здійснюється головним 
лікарем-головним експертом згідно з чинним законодавством.
10. Обласний Центр забезпечує фінансово-господарську діяльність, ведення 
бухгалтерського обліку та звітності, касової та розрахункової дисципліни, розподілу 
коштів, інвентаризації.
11. Обласний Центр є самостійною установою, його структурні підрозділи можуть 
розміщуватися в єдиному комплексі або бути територіально відокремленими і 
відповідати усім санітарно-гігієнічним вимогам, що ставляться до цих закладів. 
Обласний Центр забезпечується медичним оснащенням та апаратурою, меблями, 
транспортними засобами, зв’язком, оргтехнікою та ін.
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12. Обласний Центр користується правами юридичної особи, має печатку і 
штамп зі своїм найменуванням.
13. У своїй діяльності обласний Центр керується діючим законодавством, 
відповідними нормативними та інструктивними документами, рішеннями 
обласної державної адміністрації, наказами, постановами та вказівками 
Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативними актами.
14. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності обласного 
Центру проводяться управлінням охорони здоров’я та Відділом медико- 
соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

П. ФУНКЦІЇ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

1. Положення визначає процедуру проведення медико-соціальної експертизи 
хворим, що досягай повноліття, потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійних захворювань, особам що звертаються для 
встановлення інвалідності з метою виявлення ступеня обмеження 
життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також 
компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє 
медичнш, психолого-педагогічнш, професійній, трудовій, фізичній, соціальній 
та психологічній реабілітації.
2. Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для 
встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного 
закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і 
реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке 
порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями , наслідками 
травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Медико-соціальна експертиза потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання проводиться після подання акта 
про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного 
захворювання за встановленими формами, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112, висновку 
спеціалізованого медичного закладу (науковоОдослідного інституту 
професійної патології чи його відділення) про професійний характер 
захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу охорони 
здоров’я або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому 
потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, 
суду чи прокуратури.
3. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії 
(далі -  комісії), з яких утворюється обласний Центр медико-соціальної
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експертизи, який належить до закладів охорони здоров’я при управлінні 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
4. Комісії у своїй роботі керуються Конституцією і законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами відповідних державних замовників, інших центральних органів 
виконавчої влади, що регулюють відносини державних замовників та цим 
Положенням, іншими нормативно-правовими актами з питань медико- 
соціальної експертизи.
5. Висновки комісії, реабілітаційні заходи, визначені в індивідуальній програмі 
реабілітації інваліда, обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, реабілітаційними підприємствами, 
установами та організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно 
від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.
6. Обласний Центр зобов’язаний мати правила внутрішнього трудового 
розпорядку працівників, вести документацію та звіти за формами та в строки, 
встановлені Міністерством охорони здоров’я України.

Для проведення обліку показників інвалідності, складання звітних форм 
обласний Центр має право використовувати обчислювальний центр медичної 
статистики управління охорони здоров’я або проводити самостійну 
комп’ютерну обробку статистичних даних.
7. Обласний Центр веде облік кадрів, може бути учбовою базою для лікарів
лікарсько-консультативних комісій, міжрайонних медико-соціальних
експертних комісій.
8. Обласний Центр координує свою роботу з місцевими лікувально- 
профілактичними закладами, органами соціального забезпечення, обласним 
Фондом соціального захисту інвалідів, центрами професійної орієнтації та 
працевлаштування, громадськими організаціями інвалідів та ін.
9. Обласний Центр організовує клініко-експертне обстеження хворих та
інвалідів в лікувально-профілактичних закладах, клініках науково-дослідних 
інститутів відновного лікування та експертизи працездатності інвалідів з метою 
визначення причини та ступеня функціональних порушень, стану
життєдіяльності хворих, їх реабілітаційного потенціалу.
10. Обласний Центр медико-соціальної експертизи здійснює методичну і 
консультативну допомогу медико-соціальним експертним комісіям в 
організаційній роботі, підвищенні якості медико-соціальної експертизи, 
соціально-побутовій і трудовій реабілітації та адаптації інвалідів, правовій 
роботі.
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Ш. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

1. До структури обласного Центру входять адміністративна частина, медико- 
соціальні експертні комісії загального профілю, які проводять свою роботу за 
територіальним принципом (міжрайонні, міська, обласна), а також міжрайонні 
медико-соціальні експертні комісії спеціалізованого профілю.
2. Медико-соціальні експертні комісії в організаційній та методичній роботі 
підпорядковані головному лікарю -  головному експерту обласного Центру.
3. Працівники обласного Центру, медико-соціальних експертних комісій, винні 
у порушенні прав інвалідів, несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ І СКЛАД МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ЕКСПЕРТНИХ
КОМІСІЙ

1. Залежно від ступеня, виду захворювання та виду інвалідності утворюються 
такі комісії:

а) , загального профілю;
б) , спеціалізованого профілю.

2. Головою комісії призначається один із лікарів, що входить до її складу.
3. У проведенні медико-соціальної експертизи беруть участь представники 
управління охорони здоров’я, управління праці, Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань і військово-медичної служби СБУ у разі розгляду медичних справ 
відповідно потерпілих на виробництві чи пенсіонерів з числа 
військовослужбовців СБУ, представники Пенсійного Фонду, Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, органів державної 
служби зайнятості і у разі потреби -  працівники науково-педагогічної та 
соціальної сфери.

Порядок участі представників Пенсійного Фонду, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, органів державної служби 
зайнятості та інших працівників соціальної сфери затверджується управлінням 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

5


