
Людина від народження має 

права і обов’язки, які дозволяють 

адаптуватися до суспільного 

життя, долати певні труднощі, 

змінювати усталений стиль життя, 

соціалізуватися. 

Процес адаптації триває у 

кожного по-різному, адже кожен 

самостійно визначає пріоритети і 

реалізує власні здібності, вибирає 

свою життєву стежину. 

Складною проблемою 

сучасного людства є права дітей, 

оскільки, нажаль, життя, здоров’я, 

навчання, щастя дітей всього світу 

поки що недостатньо захищені. 

Про це багато говорять і багато 

пишуть. 

 

Додаткова інформація Особисті 

(громадянські) права дитини 

 

— право на життя і розвиток; 

— право  набуття  громадянського  

статусу,  тобто реєстрації після народження і 

набуття імені та прізвища; 

— право на отримання громадянства; 

— право дитини на сім'ю; 

— свобода релігії та переконань; 

— свобода слова, висловлення поглядів і 

повага до них відповідно до віку дитини; 

— особливо  дитина  повинна  бути  

вислухана  в адміністративних і судових діях у 

всіх справах, що її стосуються (зміна прізвища, 

всиновлення); 

— свобода від фізичного або психічного 

насилля, визиску, сексуального зловживання, 

всілякої жорстокості; 

— щодо дитини не можна виносити 

смертний вирок або карати її одвічним 

ув'язненням, 

 

 

Соціальні права 

 

— право на охорону здоров'я; 

— право на відповідні умови життя; 

— право на відпочинок, вільний час, 

розваги і забави.  

 

Культурні права 

 

— право на освіту, освіта в обсязі 

неповної середньої школи є обов'язковою і 

безкоштовною; 

— право на користування культурними 

цінностями; 

— право на інформацію; 

— право на знання своїх прав.  

 

Політичні права 

 

— право на об'єднання і зібрання в мирних 

цілях.   

  



Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

Якщо Ви маєте бажання провести 
свій вільний час не дарма, 
переступайте наш поріг і наповнюйте 
себе мудрістю. 

 

 

Бібліотека – гарант Вашого успіху,  
Ваш інформаційний партнер! 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сватівська Центральна районна 
бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  
Луганська область 92600 
Тел: (факс) 32749 – директор 
33458 – відділ обслуговування. 
ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  
сайт: http://knigosvit.narod.ru  
 

Сватівська Центральна районна 
бібліотека ім.Т.Полякова 
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