
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 30 

 

19.01.2023                                                       м. Київ                                             Протокол № 2  

 

 

Про розгляд проєкту Закону України «Про внесення змін  

до деяких законів України щодо забезпечення  

перекладу українською жестовою мовою та субтитрування  

телевізійної продукції для сприйняття особами з порушеннями слуху» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення перекладу українською 

жестовою мовою та субтитрування телевізійної продукції для сприйняття 

особами з порушеннями слуху», що надійшов від народної депутатки України 

Марини Бардіної (депутатське звернення № 061/3-945 від 16.01.2023), 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Висловити пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення перекладу українською жестовою 

мовою та субтитрування телевізійної продукції для сприйняття особами з 

порушеннями слуху», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради народній депутатці України 

Марині Бардіній. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Бурмагіна О. 
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 
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Пропозиції  

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення перекладу українською жестовою мовою та 

субтитрування телевізійної продукції для сприйняття особами з 

порушеннями слуху» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення перекладу українською жестовою 

мовою та субтитрування телевізійної продукції для сприйняття особами з 

порушеннями слуху» (далі – проєкт Закону) та підтримує запропоновані зміни.  

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Законів України «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення». 

Однак, Верховною Радою України 13 грудня 2022 року прийнято Закон 

України «Про медіа», який підписаний Президентом України та набирає 

чинності 31 березня 2023 року. Вказаний Закон реформує сферу медіа України, 

в тому числі телебачення і радіомовлення, імплементує європейське медійне 

законодавство та з моменту набрання ним чинності визнаються такими, що 

втратили чинність, Закони України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». 

Разом з тим, Закон України «Про медіа» містить норми щодо 

забезпечення перекладу українською жестовою мовою та субтитрування 

телевізійної продукції для сприйняття особами з порушенням слуху. 

Зокрема, частина четверта статті 45 Закону України «Про медіа» 

передбачає, що суб’єкти у сфері лінійних медіа зобов’язані забезпечувати 

доступність офіційних повідомлень, що включає, але не обмежується, 

дублюванням офіційних повідомлень мовою жестів або додаванням субтитрів 

чи аудіоопису. 

Крім того, прикінцевими та перехідними положеннями Закону України 

«Про медіа» передбачено внесення змін до Закону України «Про суспільні 

медіа України» (на сьогодні Закон України «Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України») та Закону України «Про всеукраїнський референдум». 

Відповідно до частини п’ятої статті 17 оновленого Закону України «Про 

суспільні медіа України», НСТУ вживає заходів для забезпечення доступності 

своїх програм для сприйняття особами з вадами зору чи слуху шляхом 

адаптування програм за допомогою аудіоопису, субтитрування або перекладу 

на жестову мову. Частка таких адаптованих програм повинна становити не 

менше 5 відсотків обсягу добового мовлення телеканалів у проміжках часу між 

7 годиною та 22 годиною, крім часу, відведеного на аудіовізуальну комерційну 



 

інформацію. Частина шоста статті 98 Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» встановлює обов’язок суб’єктів у сфері лінійних аудіовізуальних 

медіа при поширенні ними матеріалів агітації титрувати та/або перекладати на 

українську жестову мову такі матеріали з метою забезпечення їх доступності 

для осіб з вадами зору чи слуху з урахуванням вимог, встановлених 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.  

Також, на думку Національної ради, законопроєкт потребує обговорення 

із представниками громадських організацій, які представляють інтереси осіб з 

інвалідністю, та представниками медіа індустрії, що дозволить найбільш 

ефективно забезпечити потреби осіб з порушенням слуху. 

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне при вирішенні питання 

забезпечення перекладу українською жестовою мовою та субтитрування 

телевізійної продукції для сприйняття особами з порушеннями слуху 

необхідність врахування положень Закону України «Про медіа» та передбачити 

внесення до нього відповідних змін. 

 


