
 

 

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 22 березня 2017 року  

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями 

слуху 

 (реєстр. № 6031) 
 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями 

слуху (реєстр. № 6031 від 03.02.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, 

Комітет зазначає наступне. 

Згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» жестова мова є засобом спілкування та навчання осіб з вадами слуху і 

захищається державою. Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та 

відомчого підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на 

жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у 

порядку та на умовах,  визначених Кабінетом Міністрів України. 

З метою забезпечення належного доступу до інформації осіб з 

порушеннями слуху та на виконання пункту 2 Плану заходів щодо поліпшення 

доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і 

сурдоперекладу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25.02.2009 № 209, Кабінетом Міністрів України розроблено зазначений 

законопроект.  



Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного 

захисту України, законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні», «Про кінематографію», «Про рекламу», «Про вибори Президента 

України», «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про вибори народних 

депутатів України», «Про засади державної мовної політики», «Про 

всеукраїнський референдум» «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», 

«Про місцеві вибори», якими, зокрема, пропонується: 

- визначити частку (не менше 10 відсотків (крім реклами) до 2017 року, 20 

відсотків – до 2018 року, 50 відсотків – до/з 2020 року) у загальному обсязі 

телевізійного добового мовлення, що має бути адаптована для сприйняття 

особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на українську жестову мову 

та/або субтитрування; 

- встановити, що до інформації, що має бути адаптована для сприйняття 

особами з порушеннями слуху, належить: політична реклама; передвиборна 

агітація, агітація референдуму; результати опитувань громадської думки, 

пов’язані з виборами Президента України, народних депутатів України; 

офіційне оприлюднення результатів виборів Президента України, народних 

депутатів України, всеукраїнського референдуму; офіційні виступи і заяви 

вищих посадових осіб держави; інформація про надзвичайні ситуації 

(попередження та ризик їх виникнення), що становлять загрозу життю чи 

здоров’ю громадян України; 

- покласти відповідальність на телерадіоорганізації за якість та 

достовірність перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування 

телевізійного добового мовлення для сприйняття особами з порушеннями слуху 

та за недотримання частки загального обсягу телевізійного добового мовлення, 

адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху; 

- надати повноваження Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення здійснювати нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями 

вимог законодавства України щодо частки адаптованих для сприйняття особами 

з вадами слуху офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм; 

- запровадити сплату телерадіоорганізаціями штрафу (5 % від розміру 

ліцензійного збору) за недотримання законодавчих вимог та/або ліцензійних 

умов щодо недотримання частки загального обсягу телевізійного добового 

мовлення та якості/достовірності перекладу на українську жестову мову та/або 

субтитрування загального обсягу телевізійного добового мовлення.  

Відповідно до Пояснювальної записки Міністерство соціальної політики 

України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство культури 

України, Державна регуляторна служба України погодили проект Закону 

України без зауважень. 

Міністерство юстиції України, Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення погодили проект Закону України із зауваженнями. 



Міністерство інформаційної політики України висловило свою позицію 

листом. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до 

інформації осіб з порушеннями слуху (реєстр. № 6031 від 03.02.2017 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні, 

прийняти за основу і в цілому як закон. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань свободи слова та інформаційної політики, який визначено головним з 

його опрацювання. 

 
 

 

Голова Комітету                         О.ТРЕТЬЯКОВ  


