
 

ЗВІТ 

про стан виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

 
 Найменування 

очікуваного результату 

(відповідно до 

Національної стратегії) 

Найменування заходу, 

спрямованого на 

досягнення очікуваного 

результату  

Індикатор 

досягнення 

Строк 

виконан

ня  

Відповідальні за 

виконання  

Стан виконання 

п.36  Забезпечення свободи 

діяльності засобів 

масової інформації, що 

включає, зокрема, 

свободу редакційної 

політики, прозорість 

інформації стосовно 

власності і джерел 

фінансування засобів 

масової інформації, 

захист професійної 

діяльності та безпеку 

журналістів 

1) розроблення 

законопроектів щодо 

скасування дозвільного 

порядку (державної 

реєстрації) створення 

друкованих засобів масової 

інформації та 

інформагентств та 

запровадження 

повідомного порядку 

утворення друкованих 

засобів масової інформації 

і інформаційних агентств 

законопроект 

подано до 

Верховної Ради 

України 

IV 

квартал 

2016 р. 

Держкомтелерадіо 

МІП 
МВС 

Відповідно до абзацу 

другого пункту 1 

Положення про 

Міністерство юстиції 

України, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 

липня 2014 № 228, 

Мін’юст є головним 

органом у системі 

центральних органів 

виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує, зокрема, 

державну політику з 

питань державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та інформаційних агентств 

як суб’єктів інформаційної 

діяльності. 

У зв’язку з цим, 

Держкомтелерадіо 

звернувся до Міністерства 

юстиції України з 
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пропозицією визначити 

головним виконавцем 

цього заходу Мінюст. 

 

п.37 Реформування 

друкованих засобів 

масової інформації 

державної та 

комунальної форми 

власності, обмеження до 

необхідного мінімуму 

державного регулювання 

діяльності засобів 

масової інформації 

1) внесення зміни до 

положень відповідних 

органів з метою усунення 

дублювання повноважень 

державних органів в 

частині ліцензування та 

контролю дотримання 

ліцензійних умов 

аудіовізуальних 

(електронних) засобів 

масової інформації 

зміни прийнято 

скорочено 
кількість 
регулюючих 
органів 

внесено зміни до 
законів 

виконано 

рішення 

Європейського 

суду з прав 

людини за 

статтею 10 

IV 

квартал 

2016 р. 

Держкомтелерадіо 

МІП 

Національна рада 

з питань 

телебачення і 

радіомовлення (за 

згодою) 

Відповідно до 

частини четвертої статті 7 

Закону України «Про 

телебачення і 

радіомовлення» (далі – 

Закон) єдиним органом 

державного регулювання 

діяльності у сфері 

телебачення і 

радіомовлення незалежно 

від способу 

розповсюдження 

телерадіопрограм і передач 

є Національна рада 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення.  

Відповідно до 

частини першої статті 23 

Закону ліцензування 

мовлення здійснюється 

виключно Національною 

радою відповідно до 

порядку та вимог, 

встановлених цим Законом 

та Законом України «Про 

Національну раду України 

з питань телебачення і 

радіомовлення». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print1443616711171591
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print1443616711171591
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print1443616711171591
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Відповідно до статті 

14 Закону України «Про 

Національну раду України 

з питань телебачення і 

радіомовлення» 

Національна рада здійснює 

ліцензування 

телерадіомовлення, 

ліцензування провайдерів 

програмної послуги. 

Єдиним органом, що 

здійснює контроль за 

дотриманням умов 

ліцензій, є також 

Національна рада України 

з питань телебачення і 

радіомовлення. 

Порядок ліцензування та 

види ліцензій, що 

видаються Національною 

радою, а також 

повноваження чітко 

визначені спеціальними 

Законами (а не 

Положенням), в частині 

ліцензування та контролю 

дотримання ліцензійних 

умов аудіовізуальних 

(електронних) засобів 

масової інформації 

дублювання відсутнє. 

У зв’язку з цим, 

Держкомтелерадіо 
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звернувся до Міністерства 

юстиції України з 

пропозицією виключити 

цей захід з Плану дій. 

 

п.38 Здійснення заходів щодо 

забезпечення надання 

інформації особам з 

інвалідністю у 

максимально доступній 

для них формі 

1)розроблення та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

законопроекту про 

внесення змін до Законів 

України “Про телебачення 

і радіомовлення”, “Про 

Суспільне телебачення і 

радіомовлення України” та 

“Про Національну раду 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення” щодо 

визначення в обсязі 

добового телевізійного 

мовлення частки програм, 

доступних для сприйняття 

особами з порушенням 

слуху, та врахування під 

час проведення серед 

телерадіоорганізацій 

конкурсу на отримання 

ліцензії на мовлення, 

намірів 

телерадіоорганізацій щодо 

здійснення субтитрування 

або сурдоперекладу 

телевізійної продукції 

реєстрація у 

Верховній Раді 

України 

відповідного 

законопроекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомтелерадіо 

МІП 

Мінкультури 

Мінсоцполітики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

З метою поліпшення 

доступу до інформації осіб 

з порушеннями слуху 

Держкомтелерадіо за 

участю Уповноваженого 

Президента України з прав 

людей з інвалідністю та 

інститутів громадянського 

суспільства, що 

представляють інтереси 

осіб з порушеннями слуху, 

підготовлено законопроект 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо поліпшення доступу 

до інформації осіб з 

порушеннями слуху», який 

листом від 23.07.2016 № 

2375/8/11 внесено на 

розгляд Уряду. 

Зазначеним 

законопроектом 

пропонується внести зміни 

до Кодексу цивільного 

захисту України, законів 

України «Про основи 

соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-18
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3) розроблення та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

законопроекту про 

внесення змін до Закону 

України “Про рекламу” 

щодо визначення 

необхідності здійснення 

субтитрування або 

сурдоперекладу 

відеореклами як на 

телебаченні, так і в 

Інтернеті з урахуванням 

потреб осіб з порушенням 

слуху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстрація у 

Верховній Раді 

України 

відповідного 

законопроекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІП 

Держкомтелерадіо 

Мінкультури 

МОН 

Мінсоцполітики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кінематографію», «Про 

рекламу», «Про вибори 

Президента України», 

«Про Національну раду 

України з питань 

телебачення і 

радіомовлення», «Про 

телебачення і 

радіомовлення», «Про 

вибори народних депутатів 

України», «Про засади 

державної мовної 

політики», «Про 

всеукраїнський 

референдум» «Про 

Суспільне телебачення і 

радіомовлення», «Про 

місцеві вибори» в частині 

визначення частки 

добового телевізійного 

мовлення програм 

(передач) доступних для 

сприйняття особами з 

порушеннями слуху, 

встановлення нових вимог 

для отримання ліцензії на 

мовлення, покладання 

додаткових зобов’язань на 

телерадіоорганізацій, 

надання повноважень 

Національній раді України 

з питань телебачення і 

радіомовлення щодо 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80
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6) розроблення та подання 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України  проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України щодо 

затвердження Порядку 

забезпечення 

телерадіоорганізаціями 

субтитрування або 

перекладу на жестову мову 

телепродукту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийнято 

Кабінетом 

Міністрів 

України 

відповідний акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомтелерадіо 

МІП 

Мінкультури 

Мінсоцполітики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення прав 

телеглядачів і 

радіослухачів з 

порушеннями слуху, 

приведення законодавства 

про вибори у сфері 

телебачення і 

радіомовлення у 

відповідність до 

Конституції України і 

Закону України «Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів в 

Україні». 

14.12.2016 проект 

схвалено на засіданні 

Уряду. 

 

 

Відповідно до статті 49 

Закону України «Про 

Кабінет Міністрів 

України» Кабінет 

Міністрів України на 

основі та на виконання 

Конституції і законів 

України, актів Президента 

України, постанов 

Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до 

Конституції та законів 

України, видає обов’язкові 

для виконання акти - 
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9. розроблення та 

затвердження стандартів 

надання інформації в 

доступних форматах для 

людей з інвалідністю 

(переклад на жестову мову, 

субтитрування, 

аудіокоментування, 

спрощений формат подачі 

інформації), для людей з 

інвалідністю (з 

інтелектуальними 

порушеннями, 

порушеннями слуху, зору) 

засобами масової 

інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затверджено 

відповідні 

стандарти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Держкомтелерадіо 

МІП 

Мінсоцполітики 

 

постанови і 

розпорядження.  

У зв’язку з цим, після 

прийняття Верховною 

Радою України та 

набрання чинності Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо поліпшення 

доступу до інформації осіб 

з порушеннями слуху» 

Держкомтелерадіо 

підготує та подасть на 

розгляд Уряду відповідний 

проект постанови. 

 

 

Відповідно до статті 49 

Закону України «Про 

Кабінет Міністрів 

України» Кабінет 

Міністрів України на 

основі та на виконання 

Конституції і законів 

України, актів Президента 

України, постанов 

Верховної Ради України, 

прийнятих відповідно до 

Конституції та законів 

України, видає обов’язкові 

для виконання акти - 

постанови і 

розпорядження.  
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 У зв’язку з цим, після 

прийняття Верховною 

Радою України та 

набрання чинності Закону 

України «Про внесення 

змін до деяких законів 

України щодо поліпшення 

доступу до інформації осіб 

з порушеннями слуху» 

Держкомтелерадіо 

підготує та подасть на 

розгляд Уряду відповідний 

проект акту. 

 

 


