
Додаток 

до рішення Національної ради  

18.11.2016 № 2359 

 

Зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

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, 

розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

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

(далі – Законопроект), вважає за необхідне висловити до нього певні зауваження. 

1) Законопроектом передбачається доповнити статтю 8 Закону України 

«Про рекламу», частину першу статті 561 Закону України «Про вибори 

Президента України», статтю 64 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України», статтю 50 Закону України «Про місцеві вибори»  та 

частину першу статті 70 Закону України «Про всеукраїнський референдум» 

положеннями щодо необхідності адаптування для сприйняття особами з 

порушеннями слуху, зокрема, відповідної передвиборної агітації, у тому числі 

політичної реклами, що транслюються в режимі відео, зокрема на телебаченні та в 

Інтернеті.  

 Разом з тим, з метою забезпечення механізму реалізації зазначених 

положень необхідно передбачити обов’язок замовника цих матеріалів здійснити 

відповідну адаптацію для її подальшого розповсюдження телерадіоорганізацією. 

 Також, необхідно зазначити, що на сьогодні не є можливим забезпечити 

нагляд за дотриманням пропонованих положень законопроекту щодо трансляції 

політичної реклами в мережі Інтернет, оскільки не визначено державного органу, 

наділеного відповідними повноваженнями. 

 2) У пропонованому абзаці змін до частини другої статті 28 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» доцільно передбачити вимогу забезпечення 

часток 10 та 20 відсотків загального обсягу відповідного телевізійного добового 

мовлення у проміжку часу між 07.00 до 22.00. 

 3) Законопроектом передбачаються зміни до Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», зокрема, частину шосту статті 6 пропонується 

доповнити двома абзацами нового змісту щодо відповідальності за якість та 

достовірність перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування 

телевізійного добового мовлення для сприйняття особами з порушеннями слуху та 



недотримання відповідної частки загального обсягу телевізійного добового 

мовлення, адаптованої для сприйняття особами з порушеннями слуху. З 

урахуванням змін до статті 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», вважаємо за доцільне покласти 

відповідальність за зазначені порушення безпосередньо на телерадіокомпанію. 

Також є необхідним передбачити зміни до відповідної частини статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням прийнятого 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (щодо удосконалення процедури застосування санкцій 

Національною радою)», який перебуває на підписі Президента України, 

передбачивши у ньому можливість застосування санкцій у розмірі 5% від розміру 

ліцензійного збору, доповнивши підстави відповідальності за недотримання 

телерадіоорганізаціями законодавчих вимог та/або ліцензійних умов щодо 

недотримання частки 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») та 

якості перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування телевізійного 

добового мовлення. Зазначене дозволить ефективно реагувати Національній раді 

на виявлені порушення відповідних положень законодавства.  

 Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до 

інформації осіб з порушеннями слуху»  потребує доопрацювання.  

 

  
Заступник начальника юридичного 

управління - начальник відділу представництва 

в судах та супроводження судових проваджень                          /підпис/        О. Ніколаєнко  

 

 


