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There are no translations available.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА - 2017

Відповідно до Указу Президента України від 08.12.2008 року №1149/2008 «Про
Всеукраїнський тиждень права» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.08.2017 року №579-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році
Всеукраїнського тижня права» ДП «ЛУГАНСЬКИЙ ЕТЦ» починаючи з 6 листопада
долучається до проведення «Всеукраїнського тижня права», що триватиме до 13 грудня.

Підприємством планується проведення низки заходів інформаційного характеру з
питань реалізації і захисту прав людини, спрямованих на підвищення рівня правової
культури, поширення знань про права та свободи людини і громадянина, набуття
навичок та вмінь їх практичного застосування.

З цією метою, підприємством будуть організовані та проведені семінари, лекції, бесіди,
консультації з питань захисту і реалізації прав людини, дискусії, присвячені проблематиці
прав людини, зокрема, щодо прав та гарантій, передбачених в сфері охорони праці.
Відповідний план заходів затверджений наказом директора Центру.
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В період з 1 по 10 грудня 2017 року бажаючі громадяни мають можливість звернутися до
ДП «ЛУГАНСЬКИЙ ЕТЦ» та отримати безоплатну первинну
правову допомогу з
питань порушення своїх прав та законних інтересів відповідно
до Закону України
«Про звернення громадян».

Звертатися можна за тел. (06452) 4-10-63 або безпосередньо до фахівців підприємства
за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 401.

Історична довідка:

У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім державам
святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж
організацією було прийнято Загальну декларацію прав людини.

У цьому документі задекларовано наступні принципи: рівність: усі люди народжуються
вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії
тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и
работоргівли; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на
правосуб’єктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона
самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону;
право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на
шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори;
право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю
тощо.

Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та укладення
численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 г. було ухвалено
Конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього,
у
1949 р. – Женевські конвенції про захист прав людини під час збройних конфліктів, у
1950 р. – Європейську Конвенцію захисту прав людини та загальних свобод,
у
1959 р. – Декларацію прав дитини, у 1966 р. — пакти про права людини тощо. Також
було створено різноманітні установи та посади для більш об’єктивного дотримання
державами прав людини – Комісія ООН з прав людини та Уповноважений з прав
людини.
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