
 
 

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 9 грудня 2015 року 

 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на 

дислексію до виданих творів у спеціальному форматі 

(реєстр. № 2368а) 

 

 Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з 

порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих творів у спеціальному 

форматі (реєстр. № 2368а від 15.07.2015 року), поданий народними 

депутатами України Гриневич Л. М., Денісовою Л. Л., Княжицьким М. Л., 

Шухевичем Ю.-Б. Р., Третьяковим О. Ю., Комітет зазначає наступне. 

Метою законопроекту є закріплення на законодавчому рівні правових 

норм, які сприятимуть розширенню доступу незрячих до виданих творів у 

спеціальному цифровому форматі, поповненню бібліотечних фондів, у тому 

числі й документами з рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих, 

пристосуванню бібліотек для користування їхніми послугами людьми з 

особливими потребами, популяризації вітчизняного книговидавництва, 

створенню і функціонуванню електронних бібліотек. 

Для цього пропонується внести зміни до законів України «Про 

авторське право і суміжні права», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

комп’ютерних програм, баз даних», «Про обов’язковий примірник 

документів», «Про видавничу справу». Зокрема, передбачено законодавчо 

закріпити обов’язок держави щодо: 

- підтримки видавництв, видавничих організацій, поліграфічних та 

книготорговельних підприємств, що випускають або 
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розповсюджують не менше 50 відсотків продукції аудійованих у 

спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями 

зору і хворих на дислексію або надрукованих рельєфно-крапковим 

шрифтом для сліпих, шляхом надання пільг щодо сплати податків та 

зборів; 

- включення до переліку книжкових видань, передбачених до випуску 

за державним замовленням, видань, що аудійовані у спеціальному 

цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на 

дислексію або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для 

сліпих; 

- надання права без згоди автора, але із зазначенням його імені, 

видавати та відтворювати випущені у світ твори рельєфно-

крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, 

аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату, розмітки 

для зручної навігації для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих 

на дислексію з метою розповсюдження між інвалідами по зору, 

хворих на дислексію та поповнення бібліотечних фондів, бібліотек 

навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-

інвалідів по зору, підприємств, де працюють інваліди по зору, крім 

випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з 

комерційною метою. 

Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

педагогічних наук України на законопроект надано позитивні висновки. 

У висновку Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 

протидії корупції зазначено, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів, він відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Парламентський Комітет з питань науки і освіти, який визначено 

головним з опрацювання зазначеного законопроекту, розглянув його на 

своєму засіданні 2 вересня 2015 року та рекомендує Верховній Раді України 

прийняти законопроект за основу та в цілому як Закон. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку пропонує за результатами розгляду 

законопроекту у першому читанні прийняти його за основу з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

Комітет, підтримуючи законодавчу пропозицію, разом з тим висловлює 

застереження щодо необхідності узгодження термінології законопроекту, 

зокрема терміни «сліпих» та «рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих» 

замінити термінами, які містяться у Законі України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», - «особи з порушенням зору» та «рельєфно-

крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)». 

 

Зважаючи на викладене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих 

творів у спеціальному форматі (реєстр. № 2368а від 15.07.2015 року), 

поданий народними депутатами України Гриневич Л. М., Денісовою Л. Л., 

Княжицьким М.Л., Шухевичем Ю.-Б. Р., Третьяковим О. Ю., за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як Закон з 

урахуванням висловленого зауваження. 

 2. Надіслати копію рішення до Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти, який визначено головним з опрацювання зазначеного 

законопроекту. 

 

  

 

Голова Комітету                                                             О. Третьяков 


