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У 2016 р. виповнюється (з моменту прийняття):
•	 105	років	Міжнародному дню солідарності жінок  

в боротьбі за права;
•	 65	років	Конвенції Міжнародної організації пра-

ці про рівне винагородження чоловіків і жінок за 
працю рівної цінності від 29.06.1951 № 100,  рати-
фікована Україною 10.08.1956 http://bit.ly/1PyEvgW;

•	 50	 років	 Міжнародному пакту про економічні, 
соціальні і культурні права від 16.12.1966, ратифі-
кований Україною 19.10.1973 Указом Президії ВР 
Української РСР № 2148-VІІІ http://bit.ly/1Q6mzjn;

•	 50	років	Міжнародному пакту про громадянські 
і політичні права від 16.12.1966, ратифікований 
Україною 19.10.1973 Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР № 2148-VІІІ;

•	 35	років	 	Конвенції Міжнародної організації праці 
про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 
чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками 
№ 156 від 23.06.1981, ратифікована Україною Зако-
ном України від 22.10.2009 № 1196-ХІV;

•	 25	років Декларації Ради Європи про застосуван-
ня рекомендацій Комісії із захисту гідності жінок і 
чоловіків на робочому місці;
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•	 20	 років	  Європейській соціальній хартії (пере-
глянута) від 03.05.1996 ETS № 163, ратифікована 
Україною Законом України від 14.09.2006 № 137-V 
http://bit.ly/1moVZUH;

•	 15	років	Указу Президента України від 25.04.2001 
№283  «Про підвищення соціального статусу жі-
нок в Україні» http://bit.ly/20SBYFN;

•	 15	 років	 Закону України від 15.11.2001  № 
2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»  
http://bit.ly/20lqSH2;

•	 10	років Постанові КМ України «Про проведення 
ґендерно-правової експертизи» від 2.04.2006 № 504;

•	 10	 років з моменту набуття чинності Зако-
ну України №2866-15 «Про забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків»  
http://bit.ly/1onfwGK;

•	 5	років	з моменту призначення Мінсоцполітики 
України згідно з Указом Президента «Про Положен-
ня про Міністерство соціальної політики України»  
від 6 квітня 2011 р. № 389/2011 «спеціально упо-
вноваженим центральним органом виконав-
чої влади з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та спеціально упо-
вноваженим органом виконавчої влади з питань 
попередження насильства в сім’ї»  
http://gender.at.ua/load/1-1-0-131
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У 2016 р. виповнюється:
•	 175	років	від дня народження Алчевської ХРИС-

ТИНИ (1841—1920),  української  письменниці, пе-
рекладачки, педагогині, організаторки народної 
освіти для дорослих

•	 120	років	 від дня народження Баранової БЛАНКИ 
(1896— ) — організаторки українського жіноцтва, 
голови української секції Ліги Миру і Свободи; 
відатної журналістки

•	 130	 років	 від дня народження Залізняк-Охри-
мович ОЛЕНИ (1886—        —педагогині, громад-
сько-політичної діячки, голови Світової Федерації 
українських жіночих організацій, яка очолювала 
«Український жіночий союз»

•	 135	років від дня народження Левчанівської ОЛЕНИ 
( 1881—1943) — першої та єдиної жінки, яка пред-
ставляла інтереси волинян у найвищому органі 
державного управління в міжвоєнний період.

•	 160	 років	 від дня народження Русової СОФІЇ  
(1856—1940) — української громадської діячки, 
педагогині, співзасновниці і співредакторки пе-
дагогічного журналу «Світло»; авторки книги  
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«Наші визначні жінки»; лідерки позашкільної осві-
ти для дорослих;  організаторки та піонерки укра-
їнського жіночого руху, яка прагнула об’єднати 
зусилля жіноцтва Східної та Західної України.

•	 120	 років	 від дня народження Суровцової НАДІЇ 
(1896—1985) — однієї з визначних постатей в між-
народному пацифіському русі — Інтернаціональній 
Лізі миру і свободи; історикині, літературознавиці, 
журналістки,  літераторки, громадської діячки.

•	 110	 років	 від дня народження Теліги ОЛЕНИ 
(1906—1942 ) — видатної української поетеси, 
громадської діячки, яка присвятила своє життя 
боротьбі за незалежну Україну.

•	 145	 років	 від дня народження Українки ЛЕСІ 
(1871—1913) — видатної  української поетеси, 
письменниці, драматургині, перекладачки, літе-
ратурної критикині й фольклористки.

•	 60	 років	 від дня народження Чухим НАТАЛІЇ 
(1956—2002) гендерної дослідниці та промоуторці 
гендерного знання в  Україні.

•	 155	років від дня народження Яновської ЛЮБОВІ  
(1861—1933)  —  письменниці, громадської діяч-
ки, просвітительки, яка в своїх творах змальову-
вала образи українського жіноцтва.


