
Затверджено  

постановою президії ЦП УТОГ 

від 21 січня 2017 р. № 17/2017 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про посвідчення перекладача жестової мови 

(перекладача-дактилолога) 
(зі змінами внесеними Постановою президії ЦП УТОГ від 29 січня 2020 року 

№34/2020 «Про внесення змін до Положення про атестацію перекладачів жестової 

мови та Положення про посвідчення перекладача жестової мови (перекладача-

дактилолога)») 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про посвідчення перекладача жестової мови 

(перекладача-дактилолога) (далі у тексті – Положення) визначає єдині 

правила і порядок виготовлення, оформлення, обліку, видачі, використання, 

зберігання, заміни, повернення та припинення дії посвідчень перекладачів 

жестової мови (перекладачів-дактилологів), які, відповідно до затвердженого 

постановою президії ЦП УТОГ № 222/2016 від 30.08.2016 р. Положення про 

атестацію перекладачів жестової мови, успішно пройшли іспити та яким 

Центральною атестаційною комісією присвоєно кваліфікаційну категорію. 

1.2. Посвідчення перекладача жестової мови  (далі - Посвідчення) є 

офіційним документом, який засвідчує належність особи, на ім’я якої воно 

оформлене, до фахівців у сфері перекладу між жестовою мовою (у тому числі 

знаковими системами) і словесною мовою. 

1.3. До Посвідчення може видаватися Додаток до посвідчення про 

право здійснення перекладу в юридичній сфері. 

1.4. Додаток до посвідчення (далі – Додаток) видається виключно за 

клопотанням регіональної (обласної) організації УТОГ на підставі рішення 

президії правління відповідної регіональної організації. 

1.5. Додаток без посвідчення не дійсний. 

1.6. Посвідчення і Додатки виготовляються та видаються Центральним 

правлінням УТОГ. 

1.7. Посвідчення та Додаток видаються атестованому перекладачу 

жестової мови (перекладачу-дактилологу) на термін, встановлений 

атестаційною комісією, але не більше п’яти років. 
{п.1.7. в редакції згідно Постанови президії ЦП УТОГ від 29 січня 2020 року 

№34/2020 «Про внесення змін до Положення про атестацію перекладачів жестової мови 

та Положення про посвідчення перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога)»} 

1.8. Посвідчення та Додаток підлягають обміну після закінчення 

терміну їх дії та проходження атестації, а також у разі зміни прізвища (імені 

чи по батькові) їх власника. 



1.9. Посвідчення та Додаток іменні, підтверджують наявну 

кваліфікацію перекладача жестової мови – їхнього власника і не можуть 

передаватися для користування іншим особам. 

1.10. Посвідчення та Додаток, які не відповідають вимогам цього 

Положення, з простроченим терміном дії та виправленнями вважаються 

недійсними та підлягають вилученню. 

1.11. Власник Посвідчення і Додатку повинен використовувати їх 

виключно під час виконання професійних обов’язків. 

1.12. Використання Посвідчення та Додатку не за призначенням, 

передача їх стороннім особам, надання в заставу, купівля, продаж чи 

підробка категорично забороняється. Вчинення таких дій тягне за собою 

відповідальність згідно із законодавством України. 

1.13. Втрачене посвідчення вважається недійсним. Про втрату 

посвідчення невідкладно повідомляються відповідна регіональна організація 

УТОГ та відділ соціальної і кадрової роботи виконавчого апарату 

Центрального правління УТОГ. 

1.14. У разі звільнення з роботи або переведення працівника на іншу 

посаду у регіональній організації УТОГ, яка не передбачає виконання роботи 

з перекладу на жестову мову,  посвідчення разом з додатком (в разі його 

наявності) передаються відповідній регіональній організації УТОГ або 

безпосередньо Центральному правлінню УТОГ. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕННЯ  

І ДОДАТКУ ДО НЬОГО 

2.1. Посвідчення і Додаток виготовляються у вигляді картонної 

картки (далі – Картка) розміром 70 х 100 міліметрів із закругленими кутами, 

з обох боків якої друкарським способом кольоровими фарбами виконані 

фонові кольорові графічні зображення емблеми УТОГ на зелено-рожевому 

тлі. 

2.2. Відомості, що вносяться до Посвідчення та Додатку під час його 

оформлення, у тому числі фотографія перекладача, виконуються способом 

кольорового друку. 

2.3. Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться 

під час його оформлення, виконуються українською мовою та скріплюються 

підписом голови ЦП УТОГ або його першого заступника та печаткою ВГОІ 

«УТОГ». 

2.4. Виготовлення Посвідчення та Додатку здійснюється на підставі 

Протоколу Центральної атестаційної комісії про встановлення відповідної 

кваліфікації за результатами іспиту. 

2.5. Посвідчення та Додаток, після їх оформлення відповідним 

чином, підлягають ламінуванню прозорою плівкою. 

 

ІІІ. ОПИС ТА ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ  

ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ (ПЕРЕКЛАДАЧА-

ДАКТИЛОЛОГА) 



3.1. У верхній частині лицьового боку Посвідчення виконано напис 

“ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІІДВ 

«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ», нижче - назва регіональної 

організації за якою закріплений перекладач жестової мови - РЕГІОНАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ УТОГ, ще нижче назва документа та його номер: 

“ПОСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ (перекладача-

дактилолога _____ категорії) № _____”. 

3.2. У лівій частині ближче до лівого нижнього кута розміщується 

відцифроване фото обличчя перекладача жестової мови розміром 30 х 40 

міліметрів. Справа від зображення, згори донизу двома рядками розміщені 

поля “ПРІЗВИЩЕ” (великими буквами), “Ім’я” та “По батькові” для 

внесення відповідної інформації про особу перекладача.  

3.3. У нижній частині лицьового боку Посвідчення розміщені поля 

для зазначення дати видачі посвідчення та рядок з терміном його дії: 

“ВИДАНО”, “ДІЙСНЕ ДО”. 

Нижче зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка 

засвідчує посвідчення, а також відбиток круглої печатки ВГОІ «УТОГ». 

У правому нижньому кутку розміщується напис курсивом ДЕТАЛІ 

НА ЗВОРОТІ 

3.4. На звороті Посвідчення виконується напис такого змісту: 

«Дане посвідчення є службовим документом, що підтверджує право 

на здійснення професійної діяльності з надання послуг перекладу між 

українською жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) та 

словесною мовою на всій території України в усіх сферах життєдіяльності, 

крім юридичної. 

Право на здійснення професійної діяльності у юридичній сфері 

(нотаріальні, слідчі та судові дії, судові засідання тощо) підтверджується 

наявністю окремого Додатка до цього посвідчення. 

Власник посвідчення внесений до Єдиного реєстру діючих 

перекладачів жестової мови, атестованих Українським товариством глухих, 

під № ______та має Свідоцтво державного зразка про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Перекладач жестової 

мови» серія ___ № _______ від _______________ » 

Додаткову інформацію можна знайти на офіційному web-сайті 

УТОГ: http://utog.org». 

 

IV. ОПИС ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКА ДО ПОСВІДЧЕННЯ 

ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ (ПЕРЕКЛАДАЧА-

ДАКТИЛОЛОГА) 

4.1. У верхній частині лицьового боку Додатка виконано напис 

“ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІІДВ 

«УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ», нижче - назва регіональної 

організації, за якою закріплений перекладач - РЕГІОНАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ УТОГ ще нижче - назва документа “ДОДАТОК ДО 

ПОСВІДЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ (перекладача-

http://utog.org/


дактилолога _____ категорії) № _____” з зазначенням номера відповідного 

посвідчення. 

Під цим написом нижче і посередині рядку виконується напис 

червоним кольором «БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ». 

4.2. У центрі Додатку згори донизу двома рядками розміщені поля 

“Прізвище” (великими буквами), “Ім’я” та “По батькові” для внесення 

відповідної інформації про особу перекладача жестової мови.  

4.3. Нижче відомостей про особу розміщується рядок з написом 

такого змісту: 

«Надано право на здійснення перекладу між українською жестовою 

мовою (у тому числі знаковими системами) та словесною мовою в юридичній 

сфері (нотаріальні, слідчі та судові дії, судові засідання тощо) на всій 

території України» 

Нижче зазначаються посада, прізвище та ініціали особи, яка 

засвідчує посвідчення, а також відбиток круглої печатки ВГОІ «УТОГ». 

4.5. Зворотній бік Додатку з кольоровим зображенням емблеми 

УТОГ на зелено-рожевому тлі не містить жодних написів. 

 

V. ТЕРМІН ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ І ДОДАТКУ 

5.1. Посвідчення та Додаток видаються на термін, не більше п’яти 

років. 
{п.5.1. в редакції згідно Постанови президії ЦП УТОГ від 29 січня 2020 року 

№34/2020 «Про внесення змін до Положення про атестацію перекладачів жестової мови 

та Положення про посвідчення перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога)»} 

5.2. Посвідчення та Додаток до нього, терміни дії яких закінчилися, є 

недійсними і не можуть використовуватися у якості підтвердження 

кваліфікації їхнього власника – перекладача жестової мови (перекладача-

дактилолога). 

5.3. Відповідальність за результати роботи перекладача жестової мови 

(перекладача-дактилолога) – власника Посвідчення та Додатку, терміни яких 

пройшли, несе керівник юридичної особи або фізична особа, які 

користувалися послугами такого перекладача жестової мови. 

 

VI. ДУБЛІКАТИ ПОСВІДЧЕННЯ І ДОДАТКУ 

6.1. Перекладачі жестової мови (перекладачі-дактилологи) – власники 

Посвідчень і Додатків, можуть отримувати у Центральній атестаційній 

комісії при Центральному правлінні УТОГ дублікати своїх Посвідчень і 

Додатків. Виготовлення і видача дублікатів Посвідчень і Додатків є платною.  

6.2. Плата за виготовлення дублікатів Посвідчень та Додатків 

встановлюється Центральною атестаційною комісією. 

6.3. Дублікати Посвідчення і Додатку видаються у випадку втрати або 

повного псування оригіналів цих документів.  

6.4. При втраті Посвідчення або Додатку, дублікати цих документів 

видаються перекладачу жестової мови (перекладачі-дактилологу) 

Центральним правлінням УТОГ за умови попереднього розміщення 



оголошення про втрату документів у газеті «Наше життя» та  сплати вартості 

їх виготовлення. 

6.5. При безповоротному псуванні Посвідчення або Додатку дублікати 

цих документів видаються перекладачу жестової мови (перекладачі-

дактилологу) Центральним правлінням УТОГ при пред’явленні відповідних 

зіпсованих документів та  сплати вартості їх виготовлення. 

 

VII. ОБЛІК ПОСВІДЧЕНЬ ТА ДОДАТКІВ ДО НИХ 

7.1. Всі виготовлені посвідчення та додатки до них вносяться до 

єдиного реєстру перекладачів жестової мови (перекладачів-дактилологів) у 

письмовому (до журналу реєстрації посвідчень) та електронному вигляді. 

Вибіркова інформація за визначеною формою з електронного реєстру 

розміщується також на офіційному web-сайті УТОГ у відкритому доступі. 

7.2. Реєстр перекладачів жестової мови (перекладачів-дактилологів)  

є сукупністю даних про  всі дійсні посвідчення перекладача жестової мови 

(перекладача-дактилолога)  та додатків до них, які були  видані Центральним 

правлінням УТОГ. 

7.3. До реєстру вносяться наступні відомості: номер  посвідчення,  

кваліфікаційна категорія перекладача жестової мови (перекладача-

дактилолога),  прізвище,  ім'я,  по батькові,  дата народження, місце 

проживання, місце роботи, дата  видачі  посвідчення,  дата   закінчення   

строку   чинності, контактні дані та інша інформація. 

7.4. Номер посвідчення перекладача жестової мови (перекладача-

дактилолога) складається із 5 цифр: перші три цифри - порядковий номер, під 

яким дані про особу занесені до журналу реєстрації посвідчень перекладачів 

жестової мови (перекладачів-дактилологів), а через риску - дві цифри, які 

відображають дві останні цифри року, у якому було видане посвідчення. 

7.5. Відповідальність за організацію ведення реєстру перекладачів 

жестової мови (перекладачів-дактилологів), а також зберігання, розміщення 

та належне використання отриманої інформації покладається на першого 

заступника голови ЦП УТОГ. 

7.6. На офіційному web-сайті УТОГ розміщується інформація з 

реєстру про перекладачів жестової мови (перекладачів-дактилологів)  з 

діючими посвідченнями та містить такі відомості: регіон діяльності, 

прізвище, ім'я,  по батькові, кваліфікаційна категорія, місце роботи, дата  

видачі  та дата   закінчення   терміну дії посвідчення. 

У разі закінчення терміну дії посвідчення чи його вилучення - 

відомості про такого перекладача виключаються з реєстру на офіційному 

web-сайті УТОГ у 10-тиденний термін від дня настання такого терміну. 
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