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Розділ 1. Права
Стаття 1. Всі мають право на любов і піклування.
Стаття 2. Всі мають Право на освіту.
Стаття З. Всі мають право на відпочинок.
Стаття 4. Жоден не повинен бути примусово залучений до праці.
Стаття 5. Жоден не повинен бути скривджений і зневажений.
Стаття 6. Жоден не повинен бути жертвою насильства.
Стаття 7. Всі мають право вільно висловлювати свої погляди.
Стаття 8. Всі мають право на свободу совісті, думки, релігії.
Стаття 9. Всі мають право на вільне спілкування.
Стаття 10. Всі мають право на інформацію.
Стаття 11. Особлива турбота дітям без сімей.
Стаття 12.Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із Законом.
Стаття 13. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати
і бути обраним.
Стаття 14. Кожен має право володіти своїм майном.
Стаття 15. Кожен має право на розгляд порушення прав і не має права
чинити самосуд.
Розділ ІІ. Обов'язки
Стаття 16. Кожен своїм кроком, своїм поглядом повинен сприяти злагоді й
порозумінню.
Стаття 17. Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів
поведінки громадян України і загальноприйнятих християнських
заповідей.

Стаття 18. Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей
народу.
Стаття 19. Кожен зобов'язаний постійно набувати ґрунтовних знань і
навичок.
Стаття 20. Кожен зобов'язаний займатися самоосвітою і самовихованням.
Стаття 21. Кожен повинен у себе і в своїх близьких постійно виховувати такі
риси, як патріотизм, чесність, мужність милосердя, терпимість до
недоліків товаришів та почуття родинності.
Стаття 22. Кожен зобов'язаний чесно і добросовісно трудитися на благо
зміцнення своєї країни - училища.
Стаття 23. Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорсткість.
Стаття 24. Кожен повинен завжди дбайливо ставитися до державного і
приватного майна, охороняти екологічне середовище.
Стаття 25. Шануй своє здоров'я і життя, позбудься шкідливих звичок, які
руйнують тебе і рідних.
Стаття 26. Всюди поводься гідно - не принижуй себе та інших.
Стаття 27. Всі громадяни країни у правах і обов'язках перед законом рівні.

