
 

У Львівському регіональному відділенні проведено Всеукраїнський тиждень права 

  

Права людини і громадянина в Україні 
 

Всеукраїнський тиждень права запроваджено Указом Президента України від 08.12.2008 

№1149/2008 з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. 

Захід проводиться щороку у тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини. Адже 

саме цього дня у 1948 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй прийнято 

Загальну декларацію прав людини. 

Проведення Всеукраїнського тижня права має на меті підвищити рівень правової 

культури населення, а також поінформованість громадян щодо їхніх конституційних прав та 

обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту. 

           Гарантії прав та свобод людини і громадянина передбачені  Конституцією і законами 

України, що являють собою систему правових норм, організаційних засобів і способів, умов і 

вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та законних інтересів 

українців,іноземців  та осіб без громадянства, що знаходяться на території України.  
       Поряд з національними гарантіями Конституція передбачила можливість використання і 

міжнародно-правових гарантій. Відповідно до частини 4 статті 55 Конституції України кожен 

має право після використання всіх національних засобів правового захисту звернутися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом чи учасницею яких є Україна. 
       Окрім цього, зокрема, статтею 41 Конституції України передбачено, що громадяни для 

задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної 

власності відповідно до закону. 
       Так, відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством, а саме, Законом 

України «Про Фонд державного майна України», Законом України «Про управління об’єктами 

державної власності» Фонд державного майна України реалізує державну політику щодо 

управління об'єктами державної власності, у сфері приватизації, оренди, використання та 

відчуження державного майна, в тому числі управління корпоративними правами держави.  
У Львівському регіональному відділенні в рамках Всеукраїнського тижня права 

проводиться прийом громадян з  питань надання безоплатної первинної правової допомоги 

населенню з питань реалізації і захисту прав людини, зокрема, у сфері приватизації, оренди, 

управління державним майном та оцінки державного майна, що сприяє реалізації 

конституційних прав громадян.  


