
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1443 

 

26.11.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 31 

 

Про розгляд проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції 

про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року», що надійшов  

на погодження від Міністерства соціальної політики України 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю на період до 2025 року», що надійшов на погодження 

від Міністерства соціальної політики України листом від 16.11.2020  

№ 15953/0/2-20/58, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю на період до 2025 року» із зауваженнями, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Міністерства соціальної 

політики України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Голова      /підпис/ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/ Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

26.11.2020 № 1443 

 

Зауваження  

до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції 

про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» та загалом підтримує 

запропоновані заходи, що пропонуються проєктом Національного плану дій з 

реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2022 року (далі – 

проєкт Національного плану дій). 

Разом з цим, вважаємо за необхідне висловити до нього наступні 

зауваження. 

Відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, постійно 

діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням 

законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних 

повноважень, передбачених цими законами.  

Підпунктом 1 пункту 2. Забезпечення співпраці з засобами масової 

інформації для створення позитивного іміджу осіб з інвалідністю розділу ІІ. 

Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю) проєкту Національного плану дій передбачається проведення 

тренінгів, інформаційних кампаній для представників засобів масової 

інформації з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, 

зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю.  

Даний пункт потребує уточнення, оскільки незрозуміло, про які тренінги 

та інформаційні кампанії для ЗМІ йде мова, а також яка роль у даному заході 

Національної ради з огляду на її повноваження. 

Пропонуємо визначити Національну раду виконавцем цього заходу за 

згодою, враховуючи законодавчо визначені повноваження та статус. 

Підпунктом 8 пункту 1. Створення умов доступності телевізійних програм 

для сприйняття особами з порушення зору та слуху розділу XI. Свобода 

висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 

Конвенції про права осіб з інвалідністю) проєкту Національного плану дій  

Національну раду спільно з Держкомтелерадіо та МКІП визначено 

відповідальною за виконання заходу, передбаченого підпунктом 8 пункту 1. 

Створення умов доступності телевізійних програм для сприйняття особами з 

порушеннями зору та слуху розділу XI. Свобода висловлення думки та 

переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю), яким передбачається встановлення адміністративної 



 

відповідальності за недотримання телерадіоорганізаціями законодавчих вимог 

та/або ліцензійних умов щодо частки телевізійного ефірного часу та 

якості/достовірності перекладу українською жестовою мовою та/або 

субтитрування загального обсягу телевізійного добового мовлення у розмірі 5 

відсотків розміру ліцензійного збору. 

Пропонуємо визначити Національну раду виконавцем цього заходу за 

згодою, враховуючи законодавчо визначені повноваження та статус. 

Також зазначаємо, що відповідно до статті 21 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна 

рада застосовує санкції до порушників законодавства про телебачення і 

радіомовлення відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». Статтею 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» встановлено санкції за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення та передбачено розміри штрафів для 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги. 

Просимо це врахувати під час розробки положень щодо встановлення 

відповідальності за недотримання телерадіоорганізаціями законодавчих вимог 

та/або ліцензійних умов щодо частки телевізійного ефірного часу та 

якості/достовірності перекладу українською жестовою мовою та / або 

субтитрування загального обсягу телевізійного добового мовлення у розмірі 5 

відсотків розміру ліцензійного збору. 

На підставі викладеного, Національна рада погоджує проєкт 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного 

плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 

року» із зауваженнями. 

 

 
Начальник юридичного управління   /підпис/   Ганна ЛІТВІЩЕНКО 

 


