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Зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху», 

що надійшов від Державного комітету телебачення і радіомовлення України 
 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в цілому 

підтримує необхідність забезпечення належного доступу до інформації осіб з 

порушеннями слуху та приведення законодавства у сфері телебачення і 

радіомовлення у відповідність до Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», однак розглянувши проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації 

осіб з порушеннями слуху» (далі – законопроект) вважає за необхідне висловити 

щодо нього певні зауваження. 

Так, законопроектом передбачається доповнити частину другу статті 28 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» новим абзацом, 

передбачивши, що «частку загального обсягу телевізійного добового мовлення (у 

тому числі з урахуванням різновиду аудіовізуального продукту, визначеного 

статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні»), адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом 

перекладу на жестову мову та/або субтитрування, в розмірі не менше 10 відсотків 

(крім реклами) до 2017 року, 20 відсотків – до 2018 року, 50 відсотків – до/з 2020 

року з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.» 

У пропонованій редакції зазначеної зміни до статті 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» чітко не визначено, які саме програми мають бути 

перекладені на жестову мову та/або субтитровані. Тому реалізація цієї норми у 

зазначеній редакції може бути не ефективною для реалізації мети законопроекту - 

забезпечення поліпшення доступу до інформації осіб. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що найбільш ефективним способом 

реалізації цього законопроекту має бути розподіл програм і передач жанрово у 

відсотках та визначення, які саме передачі мають бути перекладені на жестову 

мову та/або субтитрування, передбачивши серед таких передач інформаційні.  

Щодо пропонованих змін до виборчого законодавства (Закон України «Про 

рекламу», Закон України «Про вибори Президента України», Закон України «Про 

всеукраїнський референдум»), вважаємо за необхідне передбачити необхідність 

здійснення адаптації передвиборної агітації (у тому числі політичної реклами) для 

сприйняття особами з порушеннями слуху суб’єктами виборчого процесу, які є 

замовниками на розміщення цієї інформації. 
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