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від
Головам
районних
державних
адміністрацій
Міським головам міст обласного
значення

Щодо захисту дітей та неповнолітніх

Надсилаємо для використання і врахування в роботі рекомендації Національної
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі щодо захисту молодою
покоління від чинників, які можуть негативно впливати на розвиток дітей та
неповнолітніх.
Просимо поінформувати власників закладів, які працюють на території районів і
міст і пропонують відвідувачам видовищні заходи, про вимоги чинного законодавства
щодо захисту дітей і неповнолітніх.
Також просимо посилити контроль за діяльністю згаданих закладів.
Додаток: лист Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної
моралі від 27.12.2013 № 2301/5-06/02 на 2 аркушах.

Директор департаменту

Рейнт 2356661

Дмитро П О СИ П А Н К О

Крім того, з метою забезпечення права на інформаційний простір, вільний
від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральнопсихологічному стану населення, Національною комісією розроблені
Рекомендації органам місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за
обігом продукції сексуального чи еротичного характеру, затверджені рішенням
Національної комісії від 18.06.2013 № 26. Ці рекомендації визначають механізм
здійснення контролю органами місцевого самоврядування за обігом продукції
сексуального чи еротичного характеру.
Вищезазначені рекомендації надіслані до центральних органів виконавчої
влади, що здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням вимог
Закону України «Про захист суспільної моралі» та чинного законодавства у
сфері захисту суспільної моралі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,
Київській
та
Севастопольській
міськдержадміністраціям,
Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України» та Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад для
використання в роботі.
У зв’язку із вищевикладеним, просимо враховувати у своїй діяльності
згадані рекомендації, вимоги чинного законодавства у сфері захисту суспільної
моралі та розглянути питання про обмеження часового проміжку роботи таких
закладів, взявши до уваги положення ст. 1 Закону України «Про захист
суспільної моралі» - спеціально визначеного місця, максимально віддаленого
віл місць масового відпочинку, освітніх закладів для неповнолітніх, пам'яток
історії, культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин при
видачі дозволів.
Заздалегідь вдячні за співпрацю.
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