
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 898 

 

23.06.2012                                                       м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про розгляд проекту постанови 

Кабінету Міністрів України „Деякі питання  

забезпечення субтитрування та перекладу  

на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, 

відеофільмів, передач і програм” 

 

Обговоривши проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі 

питання забезпечення  субтитрування та перекладу на жестову мову офіційних 

повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм”, керуючись пунктом 2 

статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення” Національна рада  

 

вирішила: 

 

 1. Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання 

забезпечення  субтитрування та перекладу на жестову мову офіційних 

повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм” із зауваженнями та 

пропозиціями, що додаються. 

  2. Направити рішення Національної ради до Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України. 

  3. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради   В. Манжосова. 
 

 
Голова Національної ради                      /підпис/       В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/  Л. Мудрак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

23.06.2012  № 898 

 

Зауваження та пропозиції  

до Порядку субтитрування або перекладу на жестову мову  офіційних 

повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм 
 

1. Документом визначається, що телерадіоорганізації (незалежно від  

форми власності та відомчого підпорядкування) зобов’язані забезпечувати 

субтитрування або переклад на жестову мову  офіційних повідомлень, кіно-, 

відеофільмів,  передач і програм. 

 Частка (обсяг) передач і програм, які необхідно супроводжувати 

перекладом на жестову мову (сурдоперекладом) або субтитруванням, вказаним 

документом не визначена. Таку норму доцільно встановити у законодавчому 

порядку. Національна рада протягом останніх років неодноразово надавала 

пропозиції щодо частки передач і програм у добовому обсязі мовлення 

телерадіоорганізацій для сприйняття особами з вадами слуху. 

Цей показник має становити не менше 5 % добового мовлення. Такий 

показник на 2012 рік  включено до проекту Порядку  титрування та перекладу 

на жестову мову в державних телерадіоорганізаціях. Розглянувши вказаний 

проект, Національна рада рішенням  від 7 вересня 2011 року № 2181 погодила 

проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку і 

нормативів титрування та перекладу на жестову мову в державних 

телерадіоорганізаціях”. 
 

 2. У наданому документі  зазначено, що під час виробництва субтитрів, 

розміщення їх на екрані, здійснення перекладу на жестову мову 

телерадіоорганізації повинні дотримуватися затверджених Державним 

комітетом телебачення і радіомовлення України вимог та мети  досягнення 

максимального сприйняття і розуміння змісту передач та програм. 

 Доцільно єдині вимоги і нормативи до субтитрування та перекладу на  

жестову мову затверджувати постановою Кабінету Міністрів України, оскільки 

повноваження Держкомтелерадіо не поширюються на телерадіоорганізації 

недержавної форми власності. 
 

3. У Порядку субтитрування або перекладу на жестову мову офіційних 

повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм вказано, що рівень 

кваліфікації співробітника телерадіоорганізації, який здійснює переклад 

аудіовізуального продукту, повинен відповідати кваліфікації перекладача- 

дактилолога не нижче першої категорії. В той же час, пунктом 9 

Пояснювальної записки до проекту Постанови Кабінету Міністрів України 

пропонується визначити, що рівень кваліфікації перекладача жестової мови та 

перекладача–дактилолога повинен відповідати кваліфікації перекладача Вищої 

категорії. 



Необхідно зазначити в обох документах остаточно визначений рівень 

кваліфікації перекладача.   
 

4. Документом не визначено порядок здійснення контролю за виконанням 

телерадіоорганізаціями субтитрування або перекладу на жестову мову 

офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм, що вимагає 

внесення змін до Законів України „Про Національну раду України  з питань 

телебачення і радіомовлення” та „Про телебачення і радіомовлення”.  
 

 
Начальник управління правового забезпечення            /підпис/            О.Шосталь 

 

 

Начальник контрольно-аналітичного управління          /підпис/            О. Левчук 

 


