
Захід відкрив провідний бібліограф Центру правової інформації довідково-

інформаційного відділу Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького – 

Байрак О.М., який розповів дітям, що 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея 

ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини і саме цю дату обрали для 

міжнародного свята Дня прав людини. В Україні, починаючи з 2008 року, було 

започатковано Всеукраїнський тиждень права, який проходить щороку в тиждень, 

що включає 10 грудня. В цей тиждень по всій країні проводяться різні освітні та 

інформаційні заходи: лекції, семінари, круглі столи, різні тематичні зустрічі тощо, 

які спрямовані на підвищення правової обізнаності громадян.  

З вітальним словом виступила завідувач сектору правової роботи та правової освіти 

Одеського міського управління юстиції – Жукова Л.М., яка розповіла дітям про 

процедуру підготовки тексту Конвенції ООН про права дитини, який готувався, 

обговорювався та узгоджувався більше десяти років.  

 

Конвенція ООН про права дитини – це угода між країнами, яка була прийнята та 

відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї 

ООН від 20 листопада 1989 року. В Україні Конвенція набула чинності з 27 вересня 

1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства. 

В кінці виступу школярам подарували пам’ятки з інформацією про права дитини та 

номером телефону «гарячої лінії» для підлітків.  

У виступі представника Одеського міського центру зайнятості Савчук І.Ю. йшлося 

про правові обмеження на працевлаштування молоді, особливості умов праці для 

неповнолітніх. Велику увагу було приділено сучасному ринку праці та професіям, 

які сьогодні користуються найбільшою популярністю серед роботодавців.  

Заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради Лабунська О.О. 

розповіла про повноваження служби у справах дітей та привела безліч прикладів 

складних життєвих ситуацій неповнолітніх, з якими вони звертаються. 

Голова ради Одеської обласної молодіжної громадської організації «Молодь 

України без шкідливих звичок» Тітянченко О.А. розповів про пагубний вплив на 

здоров’я людини шкідливих звичок. Також дітям було продемонстровано електрону 

презентацію, в якій наглядно було показано негативний вплив нікотину на організм 

людини.  

Лекцію завершила оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей ОМУ 

ГУМВД України в Одеській області Авадані В.А, яка зосередила увагу дітей на 

підлітковій злочинності та продемонструвала частину документального відеофільму 

«В зоні особливої уваги». У стрічці, відзнятій ще у 2006 році, засуджені 

неповнолітні розповідають про свої життєві історії, те, як вони опинилися за 

ґратами, та про життя засуджених підлітків. 

Пілся завершення лекції запрошені гості надали інтерв’ю присутнім на заході 

засобам масової інформації, а саме: ООДТРК та телекомпанія «Репортер». Слід 

зазначити, що учні Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105 також 

мали можливість поділитися своїми враженнями від заходу з журналістами.  

Провідний бібліограф Центру правової інформації довідково-інформаційного 

відділу Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького – Шекера Л.І. 

підготувала тематичну книжкову виставку: «Людина як суб’єкт правової системи».  

 


