КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 08 березня 2022 р. № 225

Київ
Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного
стану на території України

Відповідно до статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу
Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести
місяців після його припинення або скасування:
1) у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на
огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про
встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;
2) Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські,
міжрайонні та районні медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з
забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медикосоціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від
місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення
інвалідності.
2. Установити, що на період дії воєнного стану на території України:
1) пункт 5 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317
“Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст.
3265), не застосовується;
2) у разі неможливості направлення лікарем або лікарсько-консультативною комісією, в
тому числі заочно, осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу в
строки, визначені абзацом другим пункту 6 Положення про порядок, умови та критерії
встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3
грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи”:
рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності за її наявності приймається без
направлення на медико-соціальну експертизу лікуючим лікарем або лікарськоконсультативною комісією;
направлення лікарем чи лікарсько-консультативною комісією на медико-соціальну
експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування
воєнного стану.
Прем’єр-міністр України
Інд. 73
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