
Проект 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про українську жестову мову та умови її застосування 

 

Верховна Рада України, керуючись статтями 10, 11, 21, 24 Конституції 

України та положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю і 

Факультативного протоколу до неї, вчинених 13 грудня 2006 року, 

враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному 

житті відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, та Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод є невід’ємним правом кожної людини; 

виходячи з того, що рівноправність української жестової мови поряд з 

іншими мовами меншин забезпечить повноту реалізації на території України 

прав і основоположних свобод глухих, сліпоглухих та слабкочуючих осіб; 

з метою визнання, захисту, підтримки та зміцнення статусу української 

жестової мови як одного з найважливіших чинників культурної самобутності 

глухих, сліпоглухих та слабкочуючих осіб; 

приймає цей Закон, який визначає правові засади функціонування 

української жестової мови в Україні, створення необхідних умов, які дають 

жестомовним особам можливість на рівні з іншими реалізовувати всі права 

людини й основоположні свободи у політичній, економічній, соціальній, 

культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

глуха особа – людина зі спадковим, вродженим чи набутим глибоким 

стійким двобічним порушенням слуху; 

жестомовна особа – особа із порушенням слуху (глуха, сліпоглуха або 

слабкочуюча) чи мовлення, єдиним або одним із основних засобів 

спілкування якої є українська жестова мова;  

користувач жестової мови – особа, яка вільно володіє українською 

жестовою мовою незалежно від стану слуху; 



перекладач української жестової мови – фахівець з перекладу між 

українською жестовою мовою і усною мовою; 

розумне пристосування – використання спеціальних адаптованих 

технічних приладів або програмного забезпечення, призначеного для роботи 

на мобільних пристроях, субтитрування усного контенту, послідовних 

візуальних вказівників або інших прийнятних для жестомовних осіб засобів 

спілкування та подання інформації; 

слабкочуюча особа – людина зі спадковим, набутим чи вродженим 

частковим стійким зниженням слуху; 

сліпоглуха особа – людина зі спадковими, набутими чи вродженими 

одночасними порушеннями слуху та зору; 

сурдопереклад – спосіб передачі для глухих, сліпоглухих, слабкочуючих 

осіб усної мови за допомогою рухів пальців та рук відповідно до спеціально 

розробленої системи; 

українська жестова мова – природна візуально-жестова, тактильна мовна 

система з власною лексико-граматичною структурою, яка позначає цілі 

слова, а також літери алфавіту певними жестами, що сформувалась 

еволюційним шляхом на території України і використовується як єдиний або 

один з основних засобів спілкування жестомовних осіб; 

універсальний дизайн – дизайн предметів, навколишнього середовища, 

послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання 

жестомовними особами без необхідної адаптації. 

Стаття 2. Статус української жестової мови та мовні права  

жестомовних осіб 

1. Українська жестова мова визнається державою Україна мовою 

спілкування жестомовних осіб як окремої мовної групи.  

2. Жестомовні особи, які постійно проживають на території України або 

перебувають на її території на законних підставах, мають право вільно 

використовувати українську жестову мову в суспільному житті, вивчати і 

підтримувати українську жестову мову. 

Стаття 3. Законодавство України про українську жестову мову 

Законодавство України про українську жестову мову складається з 

Конституції України, цього Закону, законів України «Про основи соціальної 



захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про освіту», інших законів України, а також 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Стаття 4. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані із використанням 

в суспільному житті української жестової мови або альтернативних методів, 

способів та форматів спілкування з жестомовними особами та подання для 

них інформації, зокрема шляхом розумного пристосування та універсального 

дизайну. 

Стаття 5. Забезпечення прав жестомовних осіб на спілкування 

українською жестовою мовою та інформаційну доступність 

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, у тому 

числі, через підприємства, установа та організації, що належать до сфери їх 

управління: 

1) сприяють: 

поширенню української жестової мови та заохоченню культурної 

самобутності жестомовних осіб; 

збереженню, вивченню і всебічному розвитку української жестової 

мови, її використання як засобу виховання, навчання, викладання, 

спілкування і творчості; 

наданню послуг перекладачів української жестової мови 

(сурдоперекладачів) громадянам України з порушенням слуху, які 

користуються українською жестовою мовою; 

використанню української жестової мови в офіційних відносинах. 

2) створюють умови для спілкування з жестомовними особами та 

отримання ними у доступній формі інформації, послуг, зокрема шляхом 

надання послуг синхронного чи послідовного сурдоперекладу або шляхом 

розумного пристосування чи універсального дизайну, що дозволяє передати 

весь обсяг комунікації, що відбувається засобами усного мовлення. 

2. Проведення засідань, зустрічей, робочого спілкування, громадсько-

політичних, культурно-освітніх, соціальних, розважальних, спортивних та 

інших масових заходів, офіційні повідомлення, у тому числі оповіщення про 



загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, здійснюється із забезпеченням 

надання жестомовним особам послуг сурдоперекладу або шляхом розумного 

пристосування. 

3. Розміщення на офіційних веб-сайтах аудіовізуальної інформації 

здійснюється у форматі, доступному для жестомовних осіб. Вимоги до 

розміщення на офіційних веб-сайтах аудіовізуальної інформації, шляхом 

розумного пристосування для жестомовних осіб, визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

4. Телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого 

підпорядкування) забезпечують субтитрування або переклад на українську 

жестову  мову  офіційних  повідомлень,  кіно-, відеофільмів, передач  і  

програм  у порядку та на умовах,  визначених Кабінетом Міністрів України. 

5. Об’єкти громадського та цивільного призначення, транспортної 

інфраструктури, дорожнього сервісу (об’єкти фізичного оточення) 

облаштовуються у спосіб, що забезпечує орієнтування жестомовних осіб без 

необхідності додаткового спілкування, зокрема шляхом розумного 

пристосування та/або універсального дизайну. 

Стаття 6. Особливості ведення освітнього процесу для жестомовних 

осіб 

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади 

освіти створюють умови для здобуття жестомовними особами освіти на всіх 

рівнях згідно з вимогами, визначеними законами України «Про освіту», «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», іншими актами 

законодавства України. 

Заклади освіти всіх рівнів та форм власності створюють умови для 

поширення і підтримки української жестової мови, у тому числі шляхом 

вивчення цієї мови як навчального предмету в якості однієї з іноземних мов. 

2. Спеціальні заклади освіти, усіх форм власності, в яких здобувають 

освіту або виховуються жестомовні особи, забезпечують виховання, 

вивчення дисциплін засобами рівноправного використання української 

жестової та усної мов (бімодально-білінгвального навчання), а також 

вивчення української жестової мови як навчального предмету в обсязі, 

рівному обсягу, відведеному на вивчення української мови. 

3. Заклади освіти, в яких здобувають освіту жестомовні особи, 

створюють умови для перекладу на українську жестову мову всього обсягу 



комунікації, що відбувається засобами усного мовлення при проведенні 

публічних заходів, засідань, зустрічей, або інформації для загального 

ознайомлення (в тому числі й на офіційних веб-сайтах), яка подається 

засобами усного мовлення. 

4. До проведення зовнішнього незалежного оцінювання жестомовних 

осіб залучаються сурдоперекладачі у порядку визначеному Кабінетом 

Міністрів України. Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

для жестомовних осіб забезпечується сурдопереклад українською жестовою 

мовою усього обсягу комунікації, що відбувається засобами усного 

мовлення. 

5. Контроль результатів навчання за заявою здобувача освіти (для 

неповнолітніх – батьків або осіб, які їх замінюють) проводиться із 

залученням сурдоперекладача або з використанням засобів розумного 

простосування. 

6. Педагогічні працівники спеціальних закладів освіти, спеціальних 

інтегрованих та інклюзивних груп, які здійснюють виховання, навчання 

жестомовних осіб, зобов’язані володіти українською жестовою мовою.  

Претендент на посаду педагогічного працівника, яка передбачає 

виховання, навчання жестомовних осіб, зобов’язаний підтвердити свою 

кваліфікацію щодо володіння українською жестовою мовою та провадження 

педагогічної діяльності засобами бімодально-білінгвального навчання. 

При проведенні атестації педагогічних працівників, які здійснюють 

виховання, навчання жестомовних осіб, обов’язковим критерієм, за яким 

оцінюється педагогічна діяльність педагогічного працівника, є рівень 

володіння ними українською жестовою мовою та засобами бімодально-

білінгвального навчання. 

7. Підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 

здійснюють виховання, навчання жестомовних осіб, забезпечують органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади освіти. 

Підготовка педагогічних працівників, які здійснюють виховання, 

навчання глухих, сліпоглухих, слабкочуючих осіб, передбачає обов’язкове 

вивчення української жестової мови та технологій бімодально-білінгвального 

навчання, як навчальних дисциплін в обсязі, що забезпечує здобуття 

освітньої кваліфікації, необхідної для провадження педагогічної діяльності 

засобами бімодально-білінгвального навчання. 



Обсяг годин, відведених на опанування педагогічними працівниками 

української жестової мови, має бути рівним обсягу годин, відведених на 

вивчення іноземної мови при підготовці вчителів іноземної мови. Підготовка 

викладачів української жестової мови передбачає обов’язкове оволодіння 

методикою викладання української жестової мови. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які здійснюють 

виховання, навчання жестомовних осіб, передбачає вивчення й 

удосконалення рівня володіння українською жестовою мовою та 

технологіями бімодально-білінгвального навчання в обсязі, не меншому ніж 

три кредити ЕСТS (European Credit Transfer System).  

Стаття 7. Послуги сурдоперекладу на українську жестову мову  

Послуги сурдоперекладу надаються перекладачами української жестової 

мови (сурдоперекладачами), які мають відповідну освіту та/або отримали 

кваліфікаційний атестат за результатами проведення професійної атестації. 

Фінансування послуг перекладу української жестової мови здійснюється 

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів 

підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які мають потребу в 

отриманні послуг сурдоперекладу, інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Порядок та умови надання послуг сурдоперекладу визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 8. Підготовка, підвищення кваліфікації та професійна 

атестація сурдоперекладачів 

1. Підготовка та підвищення кваліфікації сурдоперекладачів 

здійснюється закладами вищої освіти та спеціалізованими установами 

громадських об’єднань осіб з порушеннями слуху, які отримали ліцензію 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах освіти і науки, на здійснення такої 

діяльності.  

2. Професійна атестація сурдоперекладача – це оцінювання професійних 

компетентностей перекладача української жестової мови, присвоєння 

відповідної кваліфікаційної категорії.  

Професійна атестація сурдоперекладачів здійснюється атестаційними 

комісіями, створеними закладами вищої освіти, до складу яких залучаються 



представники громадських об’єднань осіб з порушенням слуху (за їх згодою), 

або саморегулівними організаціями сурдоперекладу української жестової 

мови, яким делеговані повноваження центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах 

освіти і науки. Інформація про професійну атестацію розміщується на 

офіційних веб-сайтах відповідних закладів вищої освіти або саморегулівних 

організацій сурдоперекладу. Порядок проведення професійної атестації та 

вимоги до складу атестаційних комісій визначається Кабінетом Міністрів 

України (далі – Порядок проведення професійної атестації). 

3. Для проходження професійної атестації особи подають атестаційній 

комісії такі документи: 

заяву  про  проведення  професійної  атестації, в  якій зазначають своє 

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та контактні дані.  

До заяви додаються:  

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання  відмовляються  від  реєстраційного  номера облікової  картки  

платника  податків   та  повідомили про  це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку у паспорті);  

засвідчені в установленому порядку копії:  

- документа (документів) про освіту;  

-  документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом; 

-  документа  про  підвищення  кваліфікації протягом останніх п’яти  

років  за  відповідними  програмами за напрямом професійної атестації; 

- стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення.  

Особа також може подавати інші документи, що підтверджують 

професійну  спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань перекладача (зокрема 

державні  нагороди, звання, дипломи конкурсів перекладачів, документи про 

наукові досягнення, рекомендації професійної, громадської організацій за 

відповідним напрямом). 

Атестаційна комісія розглядає подані документи та у разі складання 

особою кваліфікаційного іспиту приймає рішення про безоплатну видачу 

кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі у місячний строк. 



4. У Порядку проведення професійної атестації визначаються: 

1) вимоги до освітньо-професійної програми для проведення 

професійної підготовки; 

2) вимоги до проведення професійної підготовки; 

3) перелік необхідних для проведення такої атестації та підтвердження 

кваліфікаційного рівня документів, які подає особа до закладу вищої освіти 

або саморегулівної організації; 

4) вимоги до розгляду поданих документів; 

5) вимоги до проведення кваліфікаційних іспитів, критерії оцінювання 

та вимоги до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата; 

6) форма кваліфікаційного атестата; 

7) інші вимоги до процедури проведення професійної підготовки та 

атестації. 

Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років. 

Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі 

нескладення особою кваліфікаційного іспиту. Особа, якій відмовили у видачі 

кваліфікаційного атестата у разі нескладення нею кваліфікаційного іспиту, 

має право на проходження повторної атестації не раніше ніж через три місяці 

після прийняття рішення про таку відмову. 

Атестаційна комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного 

атестата перекладача української жестової мови або відмовляє у видачі 

кваліфікаційного атестата при проведенні професійної атестації, яку 

проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі 

наявності інформації про притягнення до відповідальності за порушення 

цього Закону. 

Перекладач української жестової мови, кваліфікаційний атестат якого 

анульовано або якому відмовили у видачі кваліфікаційного атестата 

відповідно до абзацу четвертого цієї частини, має право на повторне 

проходження професійної атестації не раніше, ніж через два роки після 

прийняття відповідного рішення атестаційною комісією. 

Особи, які мають намір надавати послуги з перекладу української 

жестової мови, можуть проходити професійну підготовку за освітньо-



професійною програмою, вимоги до якої визначено в Порядку проведення 

професійної атестації. 

Стаття 9. Саморегулівні організації сурдоперекладачів української 

жестової мови 

1. В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації 

сурдоперекладачів української жестової мови. Саморегулівними 

організаціями сурдоперекладачів української жестової мови є добровільні 

неприбуткові об’єднання фізичних та/або юридичних осіб за напрямом 

господарської чи професійної діяльності у сфері надання послуг з 

сурдоперекладу. 

2. Саморегулівна організація сурдоперекладачів української жестової 

мови набуває свого статусу з дня її реєстрації центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сферах освіти і науки. 

3. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах 

самоврядування. 

4. Об’єднання, що має намір набути статусу саморегулівної організації 

сурдоперекладачів української жестової мови, має відповідати таким 

критеріям: 

1) кількісний склад становить не менше 100 фізичних осіб, які 

відповідно до цього Закону є перекладачами з української жестової мови; 

2) не менше 90 відсотків його членів провадять на постійній основі 

професійну діяльність сурдоперекладу української жестової мови відповідно 

до цього Закону. 

5. Порядок набуття статусу та примірний статут саморегулівної 

організації сурдоперекладачів української жестової мови встановлюються 

Кабінетом Міністрів України. 

6. Саморегулівні організації сурдоперекладачів української жестової 

мови здійснюють повноваження щодо: 

1) контролю за виконанням положень нормативно-правових актів 

України у сфері надання послуг з сурдоперекладу української жестової мови, 

які відповідно до цього Закону надаються членами саморегулівних 

організацій; 



2) участі у розробленні нормативно-правових актів з питань розвитку, 

підтримки та захисту української жестової мови; 

3) участі у професійній підготовці сурдоперекладачів української 

жестової мови; 

4) захисту своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення 

спорів з питань надання послуг сурдоперекладу української жестової мови 

відповідно до законодавства; 

5) сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері надання послуг 

з сурдоперекладу української мови, створенні спеціальних адаптованих 

технічних приладів або програмного забезпечення, призначеного для роботи 

на мобільних пристроях, субтитрування усного контенту, послідовних 

візуальних вказівників або інших прийнятних для жестомовних осіб засобів 

спілкування та подання інформації; 

6) утворення атестаційних комісій з професійної атестації осіб, які 

мають намір надавати послуги з сурдоперекладу української жестової мови 

відповідно до цього Закону; 

7) сприяння інформуванню суспільства про акти законодавства України 

з питань української жестової мови, вітчизняний та міжнародний досвіди у 

цій сфері. 

Державний контроль за діяльністю саморегулівних організацій 

сурдоперекладачів української жестової мови здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сферах освіти і науки. 

Стаття 10. Реєстр перекладачів української жестової мови 

1. Реєстр перекладачів української жестової мови (далі – Реєстр) є 

автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації 

про перекладачів української жестової мови, які отримали кваліфікаційний 

атестат та мають право надавати послуги з сурдоперекладу. 

2. У Реєстрі зазначається така інформація про перекладачів української 

жестової мови: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), документа 

(документів) про освіту, дата і номер кваліфікаційного атестата, 

найменування закладу вищої освіти, спеціалізованої установи громадського 

об’єднання осіб з порушенням слуху, які отримали ліцензію центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 



політику у сферах освіти і науки, на здійснення такої діяльності, 

саморегулівної організації у сфері надання послуг з перекладу української 

жестової мови, які здійснювали підготовку, підвищення кваліфікації та 

професійну атестацію перекладачів української жестової мови, дата і номер 

протоколу атестаційної комісії про видачу кваліфікаційного атестата, 

кваліфікаційна категорія перекладача української жестової мови, інформація 

про позбавлення кваліфікаційного атестата, місце роботи перекладача 

української жестової мови або про здійснення ним самостійної 

підприємницької діяльності (фізична особа-підприємець), або самозайняту 

особу. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах освіти і науки, формує, веде та 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Реєстр. 

Інформація про перекладачів української жестової мови, які підлягають 

внесенню до Реєстру, у тому числі інформація про відмову у видачі 

кваліфікаційного атестата, його анулювання, надається в електронній формі 

атестаційними комісіями, які провели їхню атестацію, протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата, 

анулювання кваліфікаційного атестата перекладача української жестової 

мови або відмову у видачі кваліфікаційного атестата. Центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сферах освіти і науки, вносить до Реєстру подану атестаційними комісіями, 

закладами освіти, які готують сурдоперекладачів, інформацію про 

перекладачів української жестової мови протягом п’яти робочих днів з дня її 

надходження.  

Держателем Реєстру є центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і 

науки. 

Доступ користувачів до Реєстру здійснюється безоплатно через 

офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки. 

4. Порядок ведення Реєстру перекладачів української жестової мови 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 11. Відповідальність за порушення цього Закону 



1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про українську 

жестову мову, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та 

кримінальну відповідальність відповідно до Закону. 

2. Жестомовні особи, мають право на відшкодування завданих збитків 

внаслідок порушення їх прав і свобод діями або бездіяльністю органів 

державної влади, іншими органами влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими або службовими особами при здійсненні 

ними своїх повноважень, підприємствами, установами та організаціями, 

іншими суб’єктами господарювання, а також внаслідок прийняття такими 

органами рішень, що порушують права і свободи жестомовних осіб.  

3. Збитками є: 

1) витрати, які жестомовна особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які жестомовна особа могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). 

Порядок та розміри відшкодування збитків визначається відповідно до 

законодавства України. 

4. Необґрунтована відмова органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб в наданні послуг 

перекладу української жестової мови розглядається як дискримінація та тягне 

за собою відповідальність, передбачену законами України. 

 

Стаття 12. Прикінцеві та перехідні положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради Української РСР, 1984, № 51, ст.1122 із наступними 

змінами): 

частину третю, п’яту статті 185
3
,
 
частину першу статті 185

4
,
  

частину 

другу статті 268,
 
частину першу і другу статті 274, частину першу і другу 

статті 275 після слова «перекладач» в усіх відмінках доповнити словом 

«(сурдоперекладач)» у відповідному відмінку; 



2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами): 

а) частину першу статті 384 після слова «перекладачем» доповнити 

словом «(сурдоперекладачем)»; 

б) частину першу статті 385 після слова «перекладача» доповнити 

словом «(сурдоперекладача)»; 

3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із 

наступними змінами): 

у тексті Кодексу:  

після слова «перекладач» в усіх відмінках доповнити словом 

«(сурдоперекладач)» у відповідному відмінку; 

після слова «переклад» в усіх відмінках доповнити словом 

«(сурдопереклад)» у відповідному відмінку; 

4) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492 із наступними змінами): 

у тексті Кодексу: 

слово «перекладач» в усіх відмінках замінити словом «перекладач 

(сурдоперекладач)» у відповідному відмінку; 

слово «переклад» в усіх відмінках замінити словом «переклад 

(сурдопереклад)» у відповідному відмінку; 

5) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56 із наступними змінами): 

у тексті Кодексу:  

слово «перекладач» в усіх відмінках замінити словом «перекладач 

(сурдоперекладач)» у відповідному відмінку; 

слово «переклад» в усіх відмінках замінити словом «переклад 

(сурдопереклад)» у відповідному відмінку; 

6) у Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 із наступними змінами): 



а) підпункт 20.1.17 пункту 20.1 статті 20 після слова «перекладачів» 

доповнити словом «(сурдоперекладачів)»; 

б) підпункт 268.4.2 пункту 268.4 статті 268 після слова «переклади» 

доповнити словом «(сурдопереклади)»; 

7) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552 із наступними змінами): 

у тексті Кодексу:  

слово «перекладач» в усіх відмінках замінити словом «перекладач 

(сурдоперекладач)» у відповідному відмінку; 

слово «переклад» в усіх відмінках замінити словом «переклад 

(сурдопереклад)» у відповідному відмінку. 

8) частину восьму статті 128
1
 Кримінально-виконавчого кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 із 

наступними змінами) після слова «перекладача» доповнити словом 

«(сурдоперекладача)». 

9) статтю 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 

252 із наступними змінами) викласти її у такій редакції: 

«Стаття 23. Умови функціонування української жестової мови 

визначається Законом України «Про українську жестову мову та умови її 

застосування» та іншими актами законодавства про українську жестову мову; 

10) Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної 

Ради України, 1994, № 14, ст.80 із наступними змінами) доповнити статтею 

46
1
 такого змісту: 

«Стаття 46
1
. Використання української жестової мови у сфері фізичної 

культури і спорту 

«1. Держава, забезпечуючи рівні права та можливості громадян у сфері 

фізичної культури і спорту, гарантує вільне використання української 

жестової мови з метою створення умов для занять фізичної культури і спорту 

жестомовних осіб. 



2. Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, в яких 

беруть участь жестомовні особи, забезпечує супроводження заходу 

перекладом на українську жестову мову. 

3. Перекладачі української жестової мови, які працюють у сфері 

фізичної культури і спорту повинні володіти спортивною жестомовною 

термінологією, а також міжнародною жестовою мовою.». 

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня 

опублікування цього Закону: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 

цим Законом. 
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