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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

На етапі поглиблення ринкових перетворень в Україні соціальна по-
літика є важливим фактором економічної стратегії.  

Питання соціального захисту громадян — насамперед прерогатива 
державної політики. Держава вживає заходів щодо розв’язання питань 
економічного становища і гарантії соціального захисту громадян. 

Нині найбільш незахищеною категорією населення є інваліди, які по-
требують уваги, підтримки та допомоги. 

Навчальною дисципліною “Правові питання реабілітації інвалідів” 
передбачено вивчення складного комплексу теоретичних положень, 
правових інститутів, державних та громадських структур та широкого 
діапазону суспільних відносин у сфері реабілітації інвалідів. 

Основна мета курсу — дати студентам необхідні правові знання, 
пов’язані з їх професійною підготовкою. 

Основні завдання курсу:  
• ознайомити студентів з базовими принципами державної політики 

у сфері реабілітації інвалідів; 
• розглянути особливості правового регулювання відносин, що ви-

никають у сфері реабілітації інвалідів; 
• ознайомити студентів із системою органів соціального забезпе-

чення; 
• сформувати навички роботи з нормативними матеріалами. 
При вивченні курсу студентам необхідно опрацювати рекомендовану 

навчальну літературу і нормативні акти, найважливіші з них необхідно 
законспектувати. 

Для перевірки засвоєння матеріалу студенти виконують контрольну 
роботу і складають іспит. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПРАВОВІ  ПИТАННЯ  РЕАБІЛІТАЦІЇ  ІНВАЛІДІВ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Реабілітація інвалідів як вид соціального забезпечення 
2 Принципи реабілітації інвалідів 
3 Законодавство України у сфері реабілітації інвалідів 
4 Правовідносини у сфері реабілітації інвалідів 
5 Характеристика суб’єктів у сфері реабілітації інвалідів 
6 Загальне поняття реабілітації інвалідів. Завдання реабілітації,  

її види 
7 Професійна реабілітація інвалідів 
8 Особливості правового регулювання праці інвалідів 
9 Соціальне забезпечення інвалідів 

10 Освіта інвалідів 
11 Контроль за дотриманням законодавства про правовий  

та соціальний захист інвалідів України 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПРАВОВІ  ПИТАННЯ  РЕАБІЛІТАЦІЇ  ІНВАЛІДІВ” 

Тема  1 .  Реабілітація інвалідів як вид соціального забезпечення 

Конституція України про правовий та соціальний захист громадян. 
Непрацездатні у суспільстві: розвиток ідеї та інститутів соціального 

захисту. 
Історія розвитку інституту реабілітації інвалідів. 
Місце реабілітації інвалідів у соціальній політиці держави. 
Поняття реабілітації інвалідів. Організаційно-правові форми реабілі-

тації інвалідів. Види реабілітації інвалідів. 
Суспільні відносини, що регулюються інститутом реабілітації інвалі-

дів у праві соціального забезпечення. Особливості методу правового ре-
гулювання соціальних відносин у сфері реабілітації інвалідів. 

Література [1–3; 7; 9; 10; 17; 28; 50; 51; 53–55; 58; 60; 61; 63–66] 
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Тема  2 . Принципи реабілітації інвалідів 

Поняття і загальна характеристика принципів соціальної реабілітації 
інвалідів. 

Законність, додержання і захист прав людини. 
Загальність і доступність реабілітації, поширення її на всіх громадян. 
Всебічність і різноманітність — охоплення всіх випадків повної чи 

часткової непрацездатності. 
Диферентність, системність та індивідуальний підхід. 
Конфіденційність реабілітації. 
Фінансування реабілітації інвалідів за рахунок державного бюджету 

та інших джерел, передбачених чинним законодавством. 
Відповідальність суб’єктів реабілітації інвалідів за додержання етич-

них і правових норм, вимог і правил здійснення реабілітаційних заходів. 
Гарантованість судового захисту порушених прав громадян. 

Література [1–3; 9; 10; 14; 21; 22; 28; 29; 53–55; 58; 60; 61; 64] 

Тема  3 .  Законодавство України у сфері реабілітації інвалідів 

Конституція України як Основний Закон про соціальне забезпечення. 
Закони України як правова база реабілітації інвалідів: 
• “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; 
• “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна-

слідок Чорнобильської катастрофи”; 
• “Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні”; 
• “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; 
• “Основи законодавства України про охорону здоров’я”; 
• “Кодекс законів про працю України”; 
• “Про зайнятість”; 
• “Про пенсійне забезпечення”. 
Підзаконні нормативно-правові акти, що прийняті у розвиток законів 

у сфері реабілітації інвалідів: 
• “Про проведення Міжнародного дня інвалідів” — Розпорядження 

Президента України; 
• “Про додаткові заходи щодо поліпшення соціального захисту та 

медичного обслуговування інвалідів”; 
• “Положення про Міністерство праці та соціальної політики Укра-

їни” — Указ Президента України; 
• “Положення про Міністерство охорони здоров’я України”. 
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: 
• “Положення про медико-соціальну експертизу”; 
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• “Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації 
інвалідів”; 

• “Положення про порядок бронювання на підприємствах, в органі-
заціях і установах робочих місць для працевлаштування грома-
дян, які потребують соціального захисту”. 

Нормативно-правові акти міністерств: 
• “Інструкція про встановлення груп інвалідності”; 
• “Інструкція про порядок забезпечення населення України протез-

но-ортопедичними виробами”; 
• “Типове положення про центр професійної, медичної та соціаль-

ної реабілітації інвалідів”. 
Література [1–5; 9; 10; 14; 17; 21; 28; 35–40; 43; 45; 46, 48; 50;  

51–55; 59; 63; 65] 

Тема  4 .  Правовідносини у сфері реабілітації інвалідів 

Поняття правовідносин у сфері реабілітації інвалідів. Основні види 
суспільних відносин у сфері реабілітації інвалідів, їх характеристика. 
Види правовідносин у сфері реабілітації інвалідів. 

Загальна характеристика суб’єктивного складу правовідносин у сфері 
реабілітації інвалідів. Загальне і спеціальне право суб’єктів у системі 
правовідносин у сфері реабілітації інвалідів. Юридичні факти у сфері 
реабілітації інвалідів, їх значення і класифікація. 

Процедурні відносини у сфері реабілітації інвалідів. Процедурні від-
носини у сфері реабілітації процесуальних відносин. 

Література [1; 2; 4; 5; 7–9; 12–15; 20; 21; 26; 27; 35–37; 39; 41; 45; 
50–55; 57; 58; 60–62; 66–68] 

Тема  5 .  Характеристика суб’єктів у сфері реабілітації інвалідів 

Система державних органів у сфері реабілітації інвалідів. 
Верховна Рада України, її компетенції у соціальній сфері. 
Президент України, його роль у розробці та втіленні в життя соціа-

льної політики в державі. 
Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів вико-

навчої влади, його роль і компетенція у здійсненні державної політики 
щодо інвалідів. 

Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері соціаль-
ного захисту інвалідів: Міністерство праці та соціальної політики Украї-
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ни, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки 
України. 

Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування у сфері соціального захисту інвалідів. 

Громадські організації інвалідів.  
Поняття інвалідності. Медичні та правові критерії інвалідності. Гру-

пи інвалідності, умови призначення групи інвалідності. Характеристика 
причин інвалідності. Поняття інвалідності внаслідок трудового каліцтва 
чи професійного захворювання. Поняття інвалідності внаслідок загаль-
ного захворювання. 

Види інвалідів. Порядок проходження огляду громадян у МСЕК. 
Організація і строки переогляду у МСЕК. 
Критерії визначення інвалідності. 
Література [1–10; 12; 14; 17; 20; 26; 27; 35–37; 41; 45; 46; 50; 51–55; 

57; 58; 60; 61; 65; 67] 

Тема  6 .  Загальне поняття реабілітації інвалідів. Завдання  
реабілітації, її види 

Поняття реабілітації інвалідів. Види реабілітації інвалідів. 
Медична реабілітація: поняття і загальна характеристика (відновна 

терапія і реконструктивна хірургія з поступовим протезуванням). 
Професійна реабілітація: поняття та її елементи. 
Професійна орієнтація, професійне навчання або перекваліфікація, 

раціональне працевлаштування. 
Соціально-побутова реабілітація: поняття та складові. Соціально-

побутове влаштування, соціально-побутове обслуговування вдома та в 
медико-соціальних умовах. 

Адаптація інвалідів. Реабілітаційна допомога. Види реабілітаційної 
допомоги. 

Індивідуальна програма реабілітації інвалідів. 
Завдання реабілітації та адаптації інвалідів. 

Література [3; 8–10; 14; 21; 22; 24; 28; 35–40; 44–46; 50–55; 58;  
60–63; 65; 66] 

Тема  7 .  Професійна реабілітація інвалідів 

Поняття професійної реабілітації інвалідів. 
Завдання професійної реабілітації. Елементи професійної реабілітації 

інвалідів: 
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• професійний відбір; 
• професійна орієнтація; 
• професійне навчання або перекваліфікація; 
• професійна адаптація; 
• працевлаштування. 
Органи, що здійснюють працевлаштування інвалідів.  
Роль служби зайнятості у сфері професійної реабілітації інвалідів. 
Працевлаштування інвалідів: поняття і завдання. Правове регулю-

вання працевлаштування інвалідів (трудове, адміністративне, цивільне, 
сімейне право та право соціального забезпечення). 

Робоче місце інваліда. Вимоги до робочого місця інваліда. Стимулю-
вання підприємств до створення робочих місць для інвалідів. Бронюван-
ня робочих місць, призначених для інвалідів. Забезпечення інвалідів, які 
працюють вдома, сировиною, матеріалами, напівфабрикатами та ін-
струментами. 

Література [1–3; 9; 10; 14; 17; 19–24; 28; 36; 37; 39; 40; 45; 50; 51; 
53–55; 59–61; 64; 66; 67] 

Тема  8 .  Особливості правового регулювання праці інвалідів 

Право інвалідів на працю. Особливості прийняття інвалідів на робо-
ту. Застосування випробування при прийнятті на роботу інвалідів. Ста-
тус інваліда, який влаштовується на роботу. Направлення на роботу ін-
валідів. 

Переведення, переміщення та зміна істотних умов праці стосовно ін-
валідів. Особливості звільнення інвалідів.  

Регулювання робочого часу інвалідів. Скорочений та неповний робо-
чий час інвалідів. Робота інвалідів у нічний час. Залучення інвалідів до 
надурочних робіт. 

Правове регулювання часу відпочинку інвалідів. Щорічні відпустки: 
порядок надання та строки. 

Оплата праці інвалідів. Гарантії прав інвалідів з охорони праці. Закон 
України “Про охорону праці”. 

Правове регулювання праці інвалідів на спеціалізованих підприємст-
вах (УВП УТОГ, УВП УТОС). 

Література [3; 8; 9; 15; 17; 20; 22–24; 28; 38; 40; 45; 50; 51; 53–55; 
60; 61; 65–67] 
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Тема  9 .  Соціальне забезпечення інвалідів 

Поняття пенсійного забезпечення. Пенсії по інвалідності внаслідок 
трудового каліцтва чи професійного захворювання. Пенсія по інвалідно-
сті внаслідок загального захворювання. Пенсія по інвалідності окремих 
категорій громадян. Пенсія за особливі заслуги перед Україною.  

Соціальні допомоги: поняття та види. Допомога по тимчасовій не-
працездатності у зв’язку з доглядом за інвалідом. У зв’язку з протезу-
ванням з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємст-
ва. Допомога по догляду за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-
річного віку.  

Щомісячні допомоги малозабезпеченим особам, які проживають ра-
зом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Допомога на 
поховання. 

Соціальне обслуговування. Утримання у будинках-інтернатах для 
громадян похилого віку та інвалідів, утримання у спеціальних будинках-
інтернатах для пристарілих та інвалідів. Утримання у психоневрологіч-
них інтернатах.  

Санаторно-курортне лікування. Грошова компенсація санаторно-
курортного лікування: порядок надання і розмір. 

Соціально-побутове обслуговування на дому та у денних відділеннях 
центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непраце-
здатних громадян. 

Протезно-ортопедичне обслуговування. Пільги та компенсації для 
інвалідів. Проїзд інвалідів транспортом загального користування. Забез-
печення інвалідів спеціальними транспортними засобами. 

Література [1–10; 12–14; 17; 25; 28–38; 41–43; 45; 46; 48–64;  
66; 68] 

Тема  10.  Освіта інвалідів 

Інтеграція інвалідів у суспільство через освіту. Поняття та види інте-
грації у процесі навчання: комбінована, часткова, тимчасова та повна. 
Рекомендації МСЕК щодо напрямку навчання інвалідів. Перелік профе-
сій (спеціальностей), їх характеристика, характер, умови праці, а також 
медичні показання та протипоказання до навчання інвалідів за відповід-
ними професіями.  

Мережа навчальних закладів для навчання (освіти) інвалідів: 
• навчальні заклади органів соціального захисту населення; 
• спеціалізовані підприємства інвалідів; 
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• спеціалізовані навчальні заклади (будинки-інтернати, школи-
інтернати, школи при лікарнях); 

• професійно-технічні та вищі заклади загального типу системи 
Міністерства освіти і науки України. 

Проблема навчання інвалідів вдома. 
Правила прийняття інвалідів до вищих навчальних закладів України. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна”: 

досвід, проблеми та перспективи. Особливості розробки навчальних 
програм для інвалідів. 

Література [1–3; 9; 18–21; 26, 38–40; 45; 50; 51; 53–55; 60; 63; 67] 

Тема  11.  Контроль за дотриманням законодавства про право-
вий та соціальний захист інвалідів України 

Органи, які здійснюють контроль за додержанням законодавства про 
правовий та соціальний захист інвалідів: прокуратура, місцеві державні 
адміністрації, виконавчі органи відповідних рад народних депутатів, ін-
спекція служби зайнятості, інші державні органи, їх  
повноваження та компетенції. 

Особливості застосування заходів впливу до інвалідів.  
Відповідальність за порушення законодавства про правовий та соціа-

льний захист інвалідів. 
Література [1–5; 7–11; 14; 17; 21; 23; 24; 26; 28; 39; 50–55; 60; 62; 

64; 67] 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 

1. Конституція України про правовий та соціальний захист громадян. 
2. Непрацездатні у суспільстві: розвиток ідеї та інститутів соціального 

захисту. 
3. Місце реабілітації інвалідів у соціальній політиці держави. 
4. Суспільні відносини, що регулюються інститутом реабілітації інва-

лідів у праві соціального забезпечення. Особливості методу право-
вого регулювання соціальних відносин у сфері реабілітації інвалідів. 

5. Історія та розвиток інституту реабілітації інвалідів. 
6. Поняття, предмет і метод реабілітації інвалідів. 
7. Поняття і загальна характеристика принципів соціальної реабілітації 

інвалідів. 
8. Законність, додержання і захист прав людини. 
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9. Загальність і доступність реабілітації, поширення його на всіх гро-
мадян. 

10. Всебічність і різноманітність — охоплення всіх випадків повної або 
часткової непрацездатності. 

11. Диферентність, системність та індивідуальний підхід. 
12. Конфіденційність реабілітації. 
13. Фінансування реабілітації інвалідів за рахунок державного бюджету 

та інших джерел, передбачених чинним законодавством. 
14. Відповідальність суб’єктів реабілітації інвалідів за додержання ети-

чних і правових норм, вимог і правил здійснення реабілітаційних 
заходів. 

15. Гарантованість судового захисту порушених прав громадян. 
16. Організаційно-правові форми реабілітації інвалідів. 
17. Види реабілітації інвалідів, їх загальна характеристика. 
18. Джерела фінансування реабілітації інвалідів, їх порядок формуван-

ня. 
19. Основні принципи соціальної реабілітації інвалідів. 
20. Законодавство України про реабілітацію інвалідів. 
21. Характеристика правовідносин у сфері реабілітації інвалідів. 
22. Особливості процесуальних правовідносин у сфері реабілітації інва-

лідів.  
23. Стадії реалізації особою права на реабілітацію. 
24. Поняття правовідносин у сфері реабілітації інвалідів.  
25. Основні види суспільних відносин у сфері реабілітації інвалідів, їх 

характеристика.  
26. Види правовідносин у сфері реабілітації інвалідів. 
27. Загальна характеристика суб’єктивного складу правовідносин у 

сфері реабілітації інвалідів.  
28. Загальне і спеціальне право суб’єктів у системі правовідносин у 

сфері реабілітації інвалідів.  
29. Юридичні факти у сфері реабілітації інвалідів, їх значення та кла-

сифікація. 
30. Процедурні відносини у сфері реабілітації інвалідів.  
31. Система державних органів у сфері реабілітації інвалідів. 
32. Верховна Рада України, її компетенції у соціальній сфері. 
33. Президент України, його роль у розробці та втіленні у життя соціа-

льної політики у державі. 
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34. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів вико-
навчої влади, його роль і компетенція у здійсненні державної полі-
тики щодо інвалідів. 

35. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері соціаль-
ного захисту інвалідів. 

36. Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування у сфері соціального захисту інвалідів. 

37. Громадські організації інвалідів.  
38. Поняття інвалідності.  
39. Медичні та правові критерії інвалідності.  
40. Групи інвалідності, умови призначення групи інвалідності.  
41. Характеристика причин інвалідності.  
42. Поняття інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного 

захворювання.  
43. Поняття інвалідності внаслідок загального захворювання. 
44. Види інвалідів.  
45. Організація і строки переогляду у МСЕК. 
46. Критерії визначення інвалідності. 
47. Роль громадських організацій інвалідів у сфері реабілітації інвалі-

дів. 
48. Система державних органів у сфері реабілітації інвалідів. 
49. Правовий статус інвалідів. 
50. Інвалідність: поняття, причини та види. 
51. Організація, компетенції і склад медико-соціальної експертної комі-

сії (МСЕК). 
52. Порядок і строки здійснення огляду громадян у МСЕК. Критерії ви-

значення інвалідності. 
53. Завдання реабілітації інвалідів. 
54. Поняття і види реабілітації інвалідів. 
55. Медична реабілітація інвалідів: загальна характеристика. 
56. Професійна реабілітація інвалідів: поняття, елементи та етапи. 
57. Соціально-побутова реабілітація: поняття і складові елементи. 
58. Роль служби зайнятості у сфері професійної реабілітації інвалідів. 
59. Правове регулювання працевлаштування інвалідів. 
60. Працевлаштування інвалідів: поняття, завдання та форми. 
61. Робоче місце інвалідів: поняття та критерії. 
62. Професійне навчання: поняття, завдання та форми. 
63. Органи, що здійснюють працевлаштування інвалідів. 
64. Особливості правового регулювання праці інвалідів. 
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65. Правове регулювання праці інвалідів на спеціалізованих підприємс-
твах. 

66. Особливості пенсійного забезпечення інвалідів. 
67. Соціальні допомоги інвалідам. 
68. Соціальне обслуговування інвалідів. 
69. Протезно-ортопедичне обслуговування інвалідів. 
70. Пільги та компенсації для інвалідів. 
71. Забезпечення інвалідів спеціальними транспортними засобами. 
72. Система навчальних закладів для навчання (освіти) інвалідів. 
73. Пільги для інвалідів при вступі до вищих навчальних закладів. 
74. Особливості застосування заходів впливу до інвалідів. 
75. Відповідальність за порушення законодавства про правовий і соціа-

льний захист інвалідів. 
76. Органи, які здійснюють контроль за додержанням законодавства 

про правовий і соціальний захист інвалідів. 
77. Санаторно-курортне лікування інвалідів. 
78. Утримання інвалідів у медико-соціальних установах. 
79. Особливості правового регулювання робочого часу і часу відпочин-

ку інвалідів. 
80. Форми працевлаштування інвалідів. 
81. Індивідуальна програма реабілітації інвалідів. 
82. Центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів: 

склад та повноваження. 
83. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями. 
84. Особливості навчання інвалідів. 
85. Пенсії по інвалідності для окремих категорій громадян. 
86. Інтеграція інвалідів у суспільство через освіту.  
87. Поняття та види інтеграції у процесі навчання: комбінована, частко-

ва, тимчасова та повна.  
88. Рекомендації МСЕК щодо напрямку навчання інвалідів.  
89. Перелік професій (спеціальностей), їх характеристика, умови праці, 

а також медичні показання та протипоказання до навчання інвалідів 
за відповідними професіями.  

90. Проблема навчання інвалідів вдома. 
91. Правила прийняття інвалідів до вищих навчальних закладів Украї-

ни. 
92. Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна”: 

досвід, проблеми та перспективи. Особливості розробки навчальних 
програм для інвалідів. 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Основною формою керівництва самостійною роботою студента з бо-
ку викладача, засобом допомоги і контролю за індивідуальною роботою 
над навчальним матеріалом упродовж семестру є перевірка та рецензу-
вання контрольної роботи. Написання контрольної роботи передбачено 
планом навчального процесу підготовки спеціалістів спеціальності 
“Правознавство” заочної та дистанційної форм навчання. Мета контро-
льної роботи — закріпити, поглибити і узагальнити здобуті студентом 
знання, виявити рівень уміння їх застосовувати. Контрольна робота, ви-
конана не за своїм варіантом, повертається студентові без перевірки. 

Загальний обсяг контрольної роботи становить 10–15 аркушів друко-
ваного тексту (або 20 сторінок рукопису) через два міжрядних інтервали 
(тридцять рядків на сторінці).  

Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за останньою 
цифрою номера своєї залікової книжки.  

При виконанні контрольної роботи слід використовувати літературу, 
наведену наприкінці цієї навчальної програми, та враховувати зміни у 
законодавстві України. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Організаційно-правові форми реабілітації інвалідів. 
2. Професійне навчання: поняття, завдання та форми. 

Варіант 2 

1. Види реабілітації інвалідів, їх загальна характеристика. 
2. Правовий статус інвалідів. 

Варіант 3 

1. Джерела фінансування реабілітації інвалідів, порядок їх формуван-
ня. 

2. Медична реабілітація інвалідів: загальна характеристика. 
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Варіант 4 

1. Система державних органів у сфері реабілітації інвалідів. 
2. Санаторно-курортне лікування інвалідів. 

Варіант 5 

1. Роль громадських організацій інвалідів у сфері реабілітації інвалі-
дів. 

2. Правове регулювання працевлаштування інвалідів. 

Варіант 6 

1. Загальна характеристика та особливості правового регулювання 
праці інвалідів. 

2. Центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів: 
склад та повноваження. 

Варіант 7 

1. Працевлаштування інвалідів: поняття, завдання та форми. 
2. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями. 

Варіант 8 

1. Поняття і види реабілітації інвалідів. 
2. Система навчальних закладів для навчання (освіти) інвалідів. 

Варіант 9 

1. Індивідуальна програма реабілітації інвалідів. 
2. Протезно-ортопедичне обслуговування інвалідів. 

Варіант 10 

1. Пенсії по інвалідності для окремих категорій громадян. 
2. Організація, компетенції і склад медико-соціальної експертної комі-

сії (МСЕК). 
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