
Любий  друже! 
   

До твоєї уваги - Урядовий сайт 
для юних громадян 

http://children.kmu.gov.ua/  Він був 
створений у вересні 2007 року. 

На сторінках цього 
інформаційного ресурсу  ти маєш 
можливість ознайомитися зі 
структурою та історією державної 
влади в Україні, роботою Кабінету 
Міністрів та органів  виконавчої влади, 
а також  можеш дізнатися як 
захищати свої права, бути активним 
членом суспільства. 

Із сайту ти дізнаєшся, що таке 
Конституція, які права та обов’язки 
громадян, як можна взяти участь  у 
прийнятті державних рішень. 

 А ще можна здійснити 
віртуальну екскурсію Будинком Уряду 
та побачити як виглядають зали 
засідань Кабінету Міністрів де 
ухвалюються найважливіші державні 
рішення. 

В розділі «Ігри та конкурси» ти 
зможеш скласти пазл з областей 
України,  дізнатися хто твої сусіди та 
відкрити для себе багато цікавинок. 

Звертайся до нашого Інтернет-
цетру! 
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