
 
 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 
 
 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 13 липня 2016 року  

 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни до Закону України  

 "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів 

і Факультативного протоколу до неї"  

(реєстр. № 0102) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до Закону України 

"Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного 

протоколу до неї" (реєстр. № 0102 від 29.06.2016 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, Комітет зазначає наступне. 

Конвенція про права інвалідів і Факультативний протокол до неї, 

вчинені 13 грудня 2006 року в м. Нью-Йорку, Україна ратифікувала Законом 

від 16 грудня 2009 року № 1767 (набув чинності з 09.01.2010 року).  

Законопроектом пропонується внести зміни до Конвенції про права 

інвалідів, Факультативного протоколу до неї та Закону № 1767, згідно з 

якими слова „інвалід” і „інваліди” у всіх відмінках замінити словами „особа з 

інвалідністю” та „особи з інвалідністю” у всіх відмінках. 

Такі зміни дадуть можливість привести український переклад 

Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до тексту 

оригіналу англійською мовою. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України підтримує прийняття законопроекту за основу у першому читанні, 

як такого, що спрямований на усунення дискримінаційних елементів  щодо 

осіб з інвалідністю. На невідповідність перекладу назви Конвенції 

українською мовою тексту оригіналу англійською мовою Головне науково-

експертне управління акцентувало увагу ще у 2009 році. Зокрема, йшлося 

про те, що згідно з англійською версією Конвенції - Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities, її назва мала перекладатися як Конвенція про 
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права осіб (людей) з інвалідністю. Остання назва є коректнішою і більш 

прийнятною, оскільки не містить дискримінаційних ярликів, клейма чи 

штампів. Аналогічне зауваження стосувалося і безпосередньо тексту 

Конвенції, де має йтися про людей (осіб) з інвалідністю, а не інвалідів. 

З урахуванням проведеного обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і 

Факультативного протоколу до неї" (реєстр. № 0102), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за 

основу і в цілому як закон. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету у закордонних справах, 

який визначено головним з його опрацювання.  

 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


