
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Хмельницький клуб «Право. Закон. Мораль» є добровільним неполітичним 

молодіжним клубом,  який об’єднує на добровільних засадах осіб, що беруть 

активну участь в суспільному та навчальному житті з метою спілкування, 

обміну інформацією, розширення знань про правову освіту, правове 

виховання, формування правової свідомості та юридичної обізнаності. 

 Діяльність клубу ґрунтується на принципах  демократії, законності,  

гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності 

членів клубу за доручену справу.  

 Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

«Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  

та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом.  

 Найменування:  молодіжний клуб "Право. Закон. Мораль."  

 Місцезнаходження клубу: м. Хмельницький, вул.. Подільська, 78. 

 Організація є місцевою молодіжною організацією і діє на території 

м. Хмельницького. 

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета діяльності клубу, окрім означеної в п. 1.1, полягає також в формуванні в 

молоді правової культури громадянина України, що складається передусім зі 

свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, 

закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського 

співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що 

виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними 

справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  

 

Основні завдання:  

 Озброєння молодих людей знаннями законів, систематичне інформування їх 

про актуальні питання права; 

 Формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, 

переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, 

регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації; 

 Прищеплення учням поваги до держави і права; 

 Всебічного підтримування та допомоги з боку керівника та працівників 

Хмельницької міської бібліотеки та міськрайонного управління юстиції у 

вирішенні питань організації та проведення соціокультурних заходів.  

Клуб вирішує такі завдання:  

 Вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого 

ставлення до громадянського обов'язку; 

 Формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання 

брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним 

впливам; 



 Подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під 

впливом негативних суспільних явищ; 

 Клуб має актив, що допомагає у проведенні  соціокультурних заходах;  

 Клуб рекламує свою діяльність  в ЗМІ, на офіційному сайті Хмельницької 

міської ЦБС, в соціальних мережах.  

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

Членом клубу може бути кожен користувач бібліотеки: учень (студент), 

громадянин який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий 

виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені цим положенням.  

 Член клубу має право:  

 Ініціювати (брати участь) заходи, проекти із залученням клубу в цілому або 

його окремих членів;  

 Користуватися інформаційними можливостями, які надає клуб та 

міськрайонне управління юстиції.  

  Член клубу зобов’язаний:  

 Брати активну участь у роботі клубу.  

 Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у положенні про діяльність 

клубу.  

 Сприяти досягненню мети та завдань клубу.  

 Дотримуватися високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, 

викладачами.  

Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та 

об'єднаннях.  

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ 

 Молодіжний клуб має свій регламент діяльності (засідання клубу 

проводяться 4 рази на рік).  

 Клуб складається зі студентської , учнівської молоді та всіх бажаючих.  

 Засідання клубу проводяться під керівництвом сформованого активу клубу.  

 До складу активу клубу входять: спеціалісти Хмельницького міськрайонного 

управління юстиції, лекторська група ХУУПу, вчителі з правознавства 

гімназії №1. 

 Повноваження членів клубу: планувати і організовувати роботу.  

 Брати участь у поточній діяльності клубу «Право.Закон.Мораль».  


