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Загальна інформація.

• 2014-2015 р. проведено широку 
національну кампанію з аналізу стану 
доступності до правосуддя осіб з особливими 
фізичними потребами, та вжито заходів з 
підсилення спроможності організацій, які 
представляють права та інтереси осіб з 
інвалідністю у різних куточках держави. 

• 25 листопада 2015 р. здійснено проведення 
комітетського засідання у комітеті Верховної 
ради України з питань ветеранів, інвалідів, 
учасників АТО на тематику «Доступність до 
правосуддя людей з особливими потребами». 

• Впродовж 2016 - 2018 рр. на 
національному рівні у співпраці з Національною 
школою суддів України та підтримки програми 
USAID «Нове правосуддя», розроблено та 
впроваджено  Навчальну програму з підвищення 
професійного рівня роботи працівників судів та 
суддів із особами з інвалідністю.



Покращення рівня правової обізнаності перекладачів 
жестової мови та перекладачів-дактилологів про судові 
послуги та процедури.

За ініціативи РГБФ «Право і 
Демократія» та підтримки програми 
USAID «Нове правосуддя», у 
співпраці з Всеукраїнською 
громадською організацією інвалідів 
«Українське товариство глухих» 
(УТОГ), ГО «Паросток» (м. Вінниця) та 
ГО «Міст» (м. Полтава) було  
розроблено та реалізовано 
Навчальну програму: «Покращення 
рівня правової обізнаності 
перекладачів жестової мови та 
перекладачів-дактилологів про судові 
послуги та процедури» у 2019-2020 
рр. 

Мета навчальної програми -
підвищення рівня знань та навичок 
судової та юридичної термінології 
перекладачів жестової мови, які 
беруть участь у судових процедурах. 



Покращення рівня правової обізнаності перекладачів 
жестової мови та перекладачів-дактилологів про судові 

послуги та процедури (продовження)

Результати впровадження навчальної програми для перекладачів
жестової мови та перекладачів- дактилологів:

• розроблено 8 основних модулів налвчальної
програми;

• проведено ТОТ для 20 викладачів навчальної
програми;

• проведено серію з 8-ми пілотних навчальних семінарів
тривалістю 8 годин у містах: Києві, Львові, Вінниці,
Ужгороді, Тернополі, Харкові Запоріжжі, Одесі.
Навчальні семінари носили регіональний характер,
таким чином вдалось охопити всі області держави;

• 202 перекладачів жестової мови та перекладачів- дактилологів підвищили рівень своєї
обізнаності про судові процедури та покращили навики щодо володіння судовою та юридичною
термінологією для використання їх під час судових слухань. Представники ДСА України, судді,
керівники апарату суду, адвокати Центрів БВПД також взяли участь у навчальних семінарах;

• розроблено пропозиції змін до законодавства



Пропозиції змін до законодавства та наступні
кроки

• Підтримка прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про
українську жестову мову» Номер, дата реєстрації: 2340 від 29.10.2019р.

• Необхідність законодавчого закріплення порядку та процедури отримання
додаткової кваліфікації для перекладачів жестової мови, які здійснюють
переклад у судах. У процесуальних кодексах не конкретизовано, яка саме
кваліфікація повинна бути у перекладача жестової мови, який здійснює
переклад у судах.

• Необхідність узгодження процесуального статусу перекладача жестової мови у
процесуальному законодавстві.

• Потреба правового врегулювання процедури одержання винагороди
перекладача жестової мови, який залучається судом для надання послуг з
перекладу жестової мови.
Наступні кроки:

• Можливості подальшого ефективного використання матеріалів навчальної
програми.

• Передача пропозицій Комітетам Верховної Ради України.
• Співпраця судів з УТОГ (участь у нарадах суддів).
• Підготовка та передача територіальним управлінням ДСА України листа з

роз'ясненням механізму компенсації послуг перекладачів жестової мови в
судах.
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