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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про проект Закону про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про стандартизацію» 

 (реєстр. № 7123) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» 

(реєстр. № 7123), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет, в межах 

предмету відання, зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до 127 законодавчих актів, 

у тому числі до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». 

У діючій нормі статті 4 Закону «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» передбачено, що з метою реалізації особами з 

інвалідністю прав та свобод людини і громадянина під час розроблення 

державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій, 

національних стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, 

стандартів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських, науково-

дослідних робіт враховуються потреби осіб з інвалідністю та/або 

застосовуються принципи розумного пристосування та універсального 



дизайну.  

Законопроектом пропонується слова «правил усталеної практики та 

класифікаторів» замінити словами «кодексів усталеної практики». 

Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект, 

зазначаючи таке: 

- класифікатори не є документами, відповідно до яких виготовляється 

продукція, а є документом, в якому об’єкти класифікації розподілено на 

угрупування і цим угрупуванням надано коди. Наявність та розроблення 

класифікаторів не впливає на потреби осіб з інвалідністю, а під час їх 

розроблення не застосовуються принципи пристосування та універсального 

дизайну; 

- згідно зі статтею 1 Закону України «Про стандартизацію» кодекс 

усталеної практики – це нормативний документ, що містить рекомендації 

щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного 

обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея 

інвалідів України» (далі – НАІУ) вважає, що у частині п’ятій статті 4 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

має залишитися положення стосовно розроблення класифікаторів для 

забезпечення врахування в таких документах потреб осіб з інвалідністю. 

На підтвердження цього НАІУ зазначає, що постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 травня 1993 року № 326 затверджено Державну 

програму переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. Ця 

програма містить розділ «Розробка та впровадження автоматизованого 

ведення загальнодержавних класифікаторів». Серед відповідних 

класифікаторів: 

 – Державний класифікатор продукції та послуг, який містить 

положення, у тому числі, щодо послуг стаціонарних закладів медико-

соціального доглядання за особами літнього віку та особами з 

інвалідністю/особами з обмеженими фізичними можливостями, послуги щодо 

соціальної допомоги, надавані стаціонарними установами особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю та молоді з інвалідністю тощо); 

- класифікатор професій України, який визначає назви та зміст робіт, 

які безпосередньо пов’язані з питанням інвалідності, такі як вчитель-

реабілітолог, вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю тощо.  

Крім того, законодавство у сфері стандартизації не регламентує питань 

розробки та застосування класифікаторів. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надано узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.   

Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва на своєму засіданні 16 листопада 2017 року прийняв рішення 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому 

читанні законопроект прийняти за основу. 



Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши 

законопроект, акцентують також увагу на необхідності у тексті Закону 

України «Про дорожній рух» слова «інвалідів» замінити на слова «осіб з 

інвалідністю» з метою приведення цього Закону у відповідність до офіційного 

перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю та Факультативного 

протоколу до неї. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України «Про стандартизацію» (реєстр. № 7123), поданий Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва, який визначено головним з 

його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету                           О.ТРЕТЬЯКОВ  


