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Про надання відповіді
£ а інформаційний запит
Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
відповідно до статті 20 Закону України « Про доступ до публічн о,^Ф 0Р“ ац"»
розглянуто Ваш інформаційний запит від 06.02.2018 (наш вхід. № 107-49 (з) д
06.02.2018) щодо порядку доступу в приміщення закладів дошкільної освіти
фотографів, операторів, аніматорів тощо та повідомляємо.
У своїй діяльності заклади дошкільної освіти керуються чинними
законодавчими
актами,
іншими
нормативно-правовими
документами
інструктивними документами що регулюють функціонування установ
організацію освітнього процесу з дітьми дошкільного віку.
Під час підготовки, проведення свят, розваг та інших публічних заходів
пов’язаних з організацію освітнього процесу та діяльністю закладу дошкільної
освіти можуть бути допущені аніматори, фотографи, оператори, аР™с™Рішення про їх запрошення приймаються колегіально виключно
згодою батьків та інших учасників освітнього процесу на підставі статей 54,
Закону України «Про освіту», ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту»,
пункту 20 «Положення про дошкільний навчальний заклад» та статутів закладів
дощкшьнш осштИдо ^

ц ивільного

кодексу України фізична особа може

бути знята на фото-, кіно-, теле- та відеоплівку лише за її згодою. Згода особи
на знімання фото-, кіно-, теле- та відеоплівку припускається, якщо зиомки
проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших
заходж^публіщого^характеру
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відповідно пункту 2 1 Переліку професій,

виробництв та організацій, працівники яких шдлягають °®0В^ ° В
профілактичним медичним оглядам, затвердженому постановою Кабін у
М і н і с т р і в ^ України від 23.05.2001 № 559 та Наказу Міністерства охорони
здоров’я від 23.07.2002 № 280, затвердженому в Міністерстві юстиції країни

08.08.2002
№ 639/6927
«Щодо
організації проведення
обов’язкових
профілактичних медичних оглядів , працівників окремих професій, виробництв
і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговування населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб», працівники закладів культури,
що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів, зобов’язані
проходити обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди та мати особисті
медичні книжки.
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