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У неньки народилося дитя. 

Дитя моє! Бог дав тобі життя. 

І щоб ніхто не заподіяв шкоди 

Тобі, малесенький громадянин,- 

Бог дав закони нашому народу… 

Від дня народження, від іменин – 

Він твій, цей світ широкий за вікном. 

Ти на життя і щастя маєш право 

Під золото-блакитним знаменом 

Своєї Української держави. 

 

 

Життя інколи дає нам такі уроки, що ми волею-неволею 

починаємо відстоювати свої права. Тому важливо сьогодні 

знати кожному хоча б ази правової абетки для захисту своїх 

прав. Проблема правового захисту сім'ї та дитинства ось уже 

тривалий час перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти. 

Найважливіший міжнародно-правовий акт у цій галузі — 

Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року. Цей 

особливий документ було ратифіковано 191 країною Світу. В 

Україні вона набула чинності 27 вересня 1991 року. Конвенція 

ООН про права дитини — це ваші права, діти. Запам'ятайте 

магічну формулу та користуйтеся нею в повсякденному житті: 

«У мене є права. Держава мені їх гарантує. Я знаю свої права. 

Я вмію ними користуватися». 



Кожний із вас — частинка суспільства, і наскільки 

гармонійним буде ваше співіснування, залежить переважно від 

вас як особистості. Людина від народження наділена правами, 

а з часом у процесі життя, після досягнення встановленого 

законом віку, набуває здатності мати обов'язки й нести 

відповідальність за свої дії. 

Однак запам'ятайте: поряд із вами живуть люди, які також 

мають права. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи 

при цьому прав та інтересів інших,— це своєрідне мистецтво. 

Досягти такого балансу можливо не тільки завдяки високій 

правовій свідомості, грамотності чи через страх перед 

відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях 

керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, 

чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість говорить: 

«Якого ставлення бажаєш до себе — так стався і до інших», 

«Що посієш — те й пожнеш», «Людина — коваль свого 

щастя», «Життя прожити — не поле перейти». І ці вислови не 

потребують доказів, оскільки перевірені віками. 

Найважливіші для людини та суспільства відносини, 

упорядковані нормами права, тобто нормами, записаними в 

законах, і кожна людина перебуває під їхнім впливом.  
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