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Календар юридичних (святкових) дат у 2017 році
22 січня - День Соборності України. Відповідно до Указу Президента
України від 13 листопада 2014 року № 871/2014 "Про День Соборності
України" 22 січня в Україні відзначається день Соборності України. Саме
цього дня відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної
Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919
році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.
26 січня – Міжнародний день митника. У листопаді 1952 року вступила в
силу Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953
року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва (від
1994 року відома під сучасною назвою — Всесвітня митна організація). На
сесії керівниками своїх митних служб було представлено 17 країн Європи.
Через 30 років, 1983 року, саме цей день вибрали як щорічне свято —
Міжнародний день митника.
27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Пам'ятна дата,
запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005
року (резолюція № 60/7). Відзначається щорічно 27 січня. Саме цього дня
були визволені в'язні найбільшого нацистського табору смерті АушвіцБіркенау в Освенцімі.
15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав. Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року №
180/2004 «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших
держав» 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав. Цей день не випадковий. Він
приурочений до річниці виведення військ СРСР з Афганістану.

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановлено
Указом Президента України від 11 лютого 2015

року № 69/2015 «Про

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв
Небесної Сотні» з метою увічнення великої людської, громадянської і
національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян,
завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу
Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності
(листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії,
відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
20 лютого – День соціальної справедливості. Відповідно до Указу
Президента України від 04 листопада 2011 року № 1021/2011 «Про День
соціальної справедливості» в Україні відзначається День соціальної
справедливості, який проводити щороку 20 лютого - у Всесвітній день
соціальної справедливості. Свято встановлено з метою привернення уваги
суспільства, органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання, громадських організацій до вирішення питань
соціальної справедливості та необхідності спільної побудови в Україні
суспільства соціальної справедливості та активного впровадження в життя
політики і стратегії, спрямованих на її забезпечення.
21 лютого - Міжнародний день рідної мови. День, який відзначають
починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного
різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 року в
Парижі.

8 березня - Міжнародний день прав жінок і миру. Вперше святкувалося
1909 року в США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. З 1977 року
цей день отримав статус міжнародного за рішенням Організації Об'єднаних
Націй. Повна назва свята: Міжнародний день боротьби за правам жінок і
міжнародний мир.
15 березня - Всесвітній день прав споживачів. Відзначається в річницю
виступу Президента США Джона Кеннеді в Конгресі в 1961 році. У виступі
були сформульовані чотири головних права споживача: право на безпеку;
право на якість товарів і послуг; право на достовірну інформацію про них;
право захищати свої споживацькі претензії в суді. Пізніше до них додалися
ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту,
право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля. У 1983
році 15 березня було закріплене у міжнародному календарі святкових дат як
Всесвітній день захисту прав споживачів.
18 березня - День працівника податкової і митної служби України. Свято
встановлено в Україні враховуючи значну роль органів доходів і зборів у
забезпеченні єдності та цілісності податкової і митної політики держави
згідно з Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року № 554/2013
«Про День працівника податкової та митної справи України».
25 березня – День працівника Служби безпеки. 25 березня 1992 Верховна
Рада України прийняла Закон № 2229-ХІІ «Про Службу безпеки України».
Саме в цей день щорічно, починаючи з 2001 року, відзначається День
Служби безпеки України. Свято було засновано враховуючи заслуги СБУ в
справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу,
територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні
прав і свобод людини і громадянина.

26 березня – День Національної Гвардії України. 18 березня 2015 року,
ураховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні
завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та
охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і
держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони
громадського порядку, був прийнятий Указ Президента України від 18
березня 2015 року № 148/2015 «Про День Національної гвардії України», в
якому День Національної гвардії України встановлюється як офіційне
профільне свято, яке тепер щорічно відзначається 26-го березня.
8 квітня - Міжнародний день ромів. – Міжнародне свято ромського народу,
встановлене на IV-му Всесвітньому конґресі ромів, що відбувся 1990 році у
Сероцьку (Польща). Метою свята є самоідентифікація ромської етнічної
групи як єдиного народу, привернення уваги до самобутньої культури та
історії етносу рома та 80 ромських субетносів, подолання дискримінації,
утисків та відчуження ромів.
11 квітня - Всесвітній день визволення в’язнів фашистських таборів.
Пам'ятна дата, що відзначається 11 квітня на честь події, яка мала місце 11
квітня

1945

року,

коли
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у
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інтернаціональне повстання проти гітлерівців.
26 квітня - День Чорнобильської трагедії. У вересні 2003 року на самміті
СНД Президент України Леонід Кучма запропонував країнам-учасницям
Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті жертв
радіаційних аварій і катастроф. Рада глав держав СНД підтримала цю
пропозицію.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці. Міжнародна організація праці
(МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб
привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до
того, яким чином створення та просування культури охорони праці може
сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він
відзначався у 2003 році.
1 травня – Свято весни і праці. 1 травня 1886 американські робочі
організували страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк і супутня
демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією. У липні
1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу, на згадку про виступ
робочих Чикаго, ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних
демонстрацій. Вперше день міжнародної солідарності трудящих був
відзначений в 1890 році в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччини, Данії,
Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції та деяких інших країнах.
Тепер в Україні 1 Травня відзначається як свято весни і праці.
3 травня - Всесвітній день свободи преси. Всесвітній день свободи преси
відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної
преси країн Африки, схвалено Організацією Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана не випадково.
Саме цього дня 1991 року в столиці Намібії представники незалежної преси
країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію», у якій містився заклик до
урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний
характер.

8 травня – День пам’яті і примирення. Відповідно до Закону України «Про
увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років» з
метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років
в Україні встановлюється День пам'яті та примирення, який відзначається
щороку 8 травня.
9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Державне
свято та вихідний день в Україні, який офіційно відзначають 9-го травня,
починаючи із 2016 року відповідно до Закону України «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років». Прийшло
на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а
потім в Україні до 2015 року включно.
15 травня - Міжнародний день сім’ї. У 1989 році Асамблея ООН
проголосила 1994 рік Міжнародним роком сім'ї. Мета поглиблення розуміння
питань родини, об'єднання можливостей різних країн для вирішення всіх
найсерйозніших питань, пов'язаних із сім'єю. Запровадження свята було
викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та
її значенням у процесі виховання покоління, що підростає.
18 травня - День боротьби за права кримськотатарського народу. Свято
встановлено в Україні ураховуючи, що через сімдесят років після депортації
внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський
народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою
підтримки боротьби громадян України - кримський татар за реалізацію своїх
прав як представників корінного народу згідно з Указом Президента України
від 16 травня 2014 року № 472/2014 «Про День боротьби за права
кримськотатарського народу».

21 травня - День пам'яті жертв політичних репресій. Свято встановлено з
метою
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вшанування
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репресій,

привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України,
викликаних

насильницьким

впровадженням

комуністичної

ідеології,

відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких
проявів насильства проти людства та у зв'язку з 70-ми роковинами Великого
терору - масових політичних репресій 1937 - 1938 років, на підтримку
ініціативи громадськості згідно з Указом Президента України від 21.05.2007
N 431/2007 «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору масових політичних репресій 1937 - 1938 років».
28 травня – День Прикордонника. Зважаючи на заслуги прикордонних
військ перед Вітчизною, це свято відзначається в України відповідно до
Указу Президента України від 25.05.1992 № 308 «Про свято День
прикордонника», із змінами внесеними Указом Президента України від
21.05.2003 № 431/2003 «Про внесення зміни до Указу Президента України
від 25 травня 1992 року № 308» щорічно 28 травня. Раніше свято відмічали 4
листопада - у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону
«Про Прикордонні війська України».
29 травня - Міжнародний день миротворців. Свято було встановлено в
Україні після офіційного звернення Асоціації миротворців України до
Президента

України.
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у

підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення
Генеральної Асамблеї ООН згідно з Указом Президента України від 30
квітня 2003 року «Про Міжнародний день миротворців».
1 червня – Міжнародний День захисту дітей. Був заснований в листопаді
1949 у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації
жінок. Вперше «Міжнародний день захисту дітей» відзначався в 1950-му році

в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав,
життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища. У 1972
році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту навколишнього
середовища, на якій були присутні повноважні представники 113 держав.
Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 5 червня. Офіційно
Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований
Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року.
20 червня - Всесвітній день біженців. У 2001 році Генеральна Асамблея
ООН одноголосно прийняла спеціальну резолюцію — вираз солідарності з
Африкою, в якій знаходиться велика кількість біженців, і яка традиційно
проявляє до них свою великодушність. Згідно з даною резолюцією
Генеральна Асамблея в 2001 році відзначала п'ятдесяту річницю Конвенції
про статус біженців 1951 року. Тоді ж Організація африканського єдності
(ОАЄ) погодилася з тим, щоб Всесвітній день біженців відзначався
одночасно з Днем африканських біженців — 20 червня.
22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
З метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу,
полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, їх подвигу та
жертовності, на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів
війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань відповідно до
Указу Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000 «Про
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» в Україні
установлено День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, який
відзначається щорічно 22 червня.

23 червня – День державної служби. Ураховуючи роль державної служби у
процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї
ООН в Україні, відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 2003
року № 291/2003 «Про День державної служби» установлено професійне
свято - День державної служби, яке відзначається щорічно 23 червня - у День
державної служби Організації Об'єднаних Націй. В цей день відзначаються
найкращі представники серед державних службовців України, які щорічно
обираються Національним агентством України з питань державної служби на
всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».
28 червня – День Конституції України. Святкується щорічно 28 червня на
честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року. У червні 1996-го
депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію. Це сталося на п'ятий рік
після проголошення незалежності. Народні обранці працювали усю ніч з 27
на 28 червня — загалом безперервно 23 години. Під час голосування «ЗА»
висловилися 315 парламентарів.
1 липня – День слідчого. Щороку 1 липня українські послідовники Шерлока
Холмса відзначають своє професійне свято – День слідчого України. Не
кожен, навіть дуже здібний правоохоронець, може працювати слідчим. Для
цього спеціально підбираються люди з особливими характеристиками,
головними з яких є об’єктивність та вміння аналітично мислити. Саме
здатність відсторонитися від ситуації та побачити загальну картину є
головним у будь-якому розслідуванні.
4 липня - День судового експерта. З ініціативою введення Дня судового
експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової
експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє
рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для

забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. Свято було
встановлене Указом Президента України від 10 червня 2009 року
№ 424/2009 «Про день судового експерта».
4 серпня - День Національної поліції. Свято було встановлено в Україні
«… ураховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні
завдань із охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні
публічної безпеки і порядку…» згідно з Указом Президента України від 9
грудня 2015 року № 693/2015 «Про День Національної поліції України», та
відзначається щорічно 4 серпня — у день підписання Закону України від 02
липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію».
23 серпня – День Державного Прапора України. На загальнодержавному
рівні свято встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2004 року
№ 987/2004 «Про День Державного Прапора України», яким було засновано
підняття Прапора України у День Державного Прапора України і під час
інших державних свят та проведення загальнодержавних заходів.
24 серпня – День Незалежності України. Відзначається щороку на честь
ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності
України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її
сучасному вигляді.
1 вересня – День знань. Свято, проголошене1 вересня 1984 року Верховною
Радою СРСР. В Україні та деяких інших країнах, зокрема в країнах СНД, це
свято й далі відзначається та збігається з початком навчального року.
Першокласники у цей день відзначають «Свято Першого дзвоника».

2 вересня – День нотаріату. Свято встановлено в Україні «…ураховуючи
значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні
громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та
захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції
України та Української нотаріальної палати…» згідно з Указом Президента
України від 22 лютого 2010 року № 211/2010 «Про День нотаріату».
15 вересня - Міжнародний день демократії. Встановлений Генеральною
асамблеєю ООН у 2007 році і відзначається щороку. Ця дата приурочена до
20-ї річниці першої міжнародної конференції нових та відновлених
демократій, яка відзначалася в 2008 році. ООН запропонувала державам, а
також регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям взяти нове
свято, як привід звернути увагу на стан демократії в світі.
16 вересня – Міжнародний день толерантності. Відзначається 16
листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 за рішенням ЮНЕСКО.
Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться
про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної
належності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації
прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації,
недопущення геноциду і покарання за нього.

21 вересня - Міжнародний День Миру.

Генеральна Асамблея ООН в

резолюції № 55/282 від 7 вересня 2001 року ухвалила, що Міжнародний День
Миру буде щорічно відзначатися 21 вересня. Асамблея заявила, що День
Миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і
відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам
дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня. Генеральна
Асамблея закликала всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй,
регіональні і неурядові організації й окремих людей відповідним чином

відзначати День, у тому числі шляхом освіти й інформування громадськості,
і співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй.

1 жовтня - Міжнародний День людей похилого віку. Проголошений 50
сесією Генеральної Асамблеї ООН, відзначається в усьому світі 1 жовтня.
Україна підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 року
щорічно відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні
Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних
громадян затверджено постановою КМУ від 26 вересня 1997 року № 1066
«Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку».

8 жовтня – День юриста. День юриста з'явився в календарі України за
Указом Президента України від 16 вересня 1997 року № 1022/97 «Про день
юриста». Це свято, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на
захисті прав і свобод українців. Професійне свято людей, все життя яких
підпорядковане гаслу «Знати право, служити праву, захищати право»,
відзначається щорічно 8 жовтня. Для українського суспільства, як і для
населення будь-якої країни, професія юриста дуже важлива, адже саме на
правознавче співтовариство покладаються надії і завдання затвердження
принципу верховенства права, удосконалення українського законодавства,
посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення
правосвідомості та правової культури українців.
14 жовтня – День захисника України. Свято запроваджено Указом
Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 «Про День
захисника України». Відзначається в Україні 14 жовтня у день святої
Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З
2015 року є державним святом і неробочим днем.

24 жовтня - Міжнародний день ООН. 24 жовтня в Україні відзначається
Міжнародний день ООН. Саме 24 жовтня 1945 році Організація Об’єднаних
Націй (ООН) була створена на конференції у Сан-Франциско на підставі
Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є
підтримання
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співробітництва між державами світу. Члени-засновники - 51 держава (в
т. ч. Україна). На сьогодні членами ООН є 193 держави.
28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників.
Свято встановлено з метою всенародного відзначення визволення України
від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності
Українського народу у Другій світовій війні згідно з Указом Президента
України від 20.жовтня 2009 року № 836/2009 «Про День визволення України
від фашистських загарбників»
17 листопада – Міжнародний день студентів. На своїх зборах 1941 року
в Лондоні Міжнародна Рада Студентів прийняла заяву, у якій день 17
листопада в пам'ять про події в Чехії було оголошено Міжнародним днем
студентів. Відтоді міжнародне студентство просуває ідею визнання 17
листопада міжнародним днем студентів на рівні ООН. Все почалося з
розгону поліцією мирної демонстрації з нагоди 21 річниці створення
Чехословацької Республіки 28 жовтня 1939 року в Празі, під час якого був
тяжко поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. 11 листопада
він помер. Його похорон, який проходив 15 листопада, перетворився у
протест проти окупації, у якому взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до
сутичок з поліцією. Наступного дня у Берліні відбулася нарада за участю
Адольфа Гітлера, на якій було прийнято рішення закрити чеські вищі
навчальні заклади «на три роки», а їх майно підлягало конфіскації. У ніч з 16

на 17 листопада відбулися масові арешти чеських студентів у Празі та інших
університетських містах.
20 листопада - Всесвітній день дитини. В 1954 році, коли Генеральна
Асамблея Організації Об’єднаних Націй затвердила свою резолюцію № 836
(IX), рекомендувавши всім країнам відзначати цей день, починаючи з 1956-го
року. Спочатку дата святкування Дня дитини рекомендувалася виключно на
розсуд кожної держави, яка визнає для себе доцільним відзначати цей день.
21 листопада – День Гідності та Свободи. Свято в Україні, що
відзначається щороку відповідно до Указу Президента України від 13
листопада 2014 року №872/2014 «Про День Гідності та Свободи» на честь
початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та
Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що
відзначалося 22 листопада у 2005–2011 роках на честь Помаранчевої
революції.
25 листопада - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства
відносно жінок. Офіційно цей день був оголошений Генеральною
Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначатиметься він почав з 1981 року в
пам'ять про трагічну загибель сестер Мірабаль, які були по-звірячому вбиті за
наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо в Домініканській
Республіці в 1960 році.
25 листопада - Дeнь пам'яті жертв голодоморів. Запроваджено Указом
Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310/98 «День пам'яті
жертв голодоморів». У квітні 2010 року ПАРЄ ухвалила постанову, в якій
привітала рішення Української влади встановити національний день пам'яті
жертв голодоморів, та закликає владу інших постраждалих країн встановити
аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. День боротьби зі СНІДом
було започатковано Всесвітньою організацією охорони здоров’я в 1988 році.
Цього дня в багатьох країнах світу з метою привернути увагу до проблеми
поширення вірусу імунодефіциту людини проводяться численні суспільні
акції та благодійні концерти. Першу смерть від ВІЛ/СНІДу в Україні було
зареєстровано того ж 1988 року, а вже в 1990 році було створено мережу
центрів профілактики та боротьби з цією страшною хворобою.
1 грудня - День працівників прокуратури. Професійне свято працівників
прокуратури в Україні відзначають з 2000 року після підписання Указу
Президента України від 2 листопада 2000 року № 1190/2000 «Про День
працівників прокуратури».
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Дата
обрана не випадково, саме 2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН
прийняла Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією
проституції третіми особами. Проблема рабства лишається актуальною і
тепер, коли за вікном 21 століття. Звичайно, сьогодні термін «рабство»
частіше використовується у розумінні насильницького примушення людей
для виконання певної роботи. Сучасним рабством сміло можна назвати
торгівлю людьми. І, на жаль, наша держава є однією із основних країн
походження жертв нелегального продажу людей.
3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними
можливостями. У 1992 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 3
грудня Міжнародним днем інвалідів. Мета такого рішення цілком очевидна:
люди з фізичними або психічними недугами повинні відчувати себе
повноправними членами суспільства.

5 грудня – Міжнародний день волонтера. Генеральна Асамблея
ООН в 1985 році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам
відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і
соціального розвитку», закликавши їх здійснювати заходи для спонукання
людей у всіх сферах діяльності, пропонувати свої послуги як волонтерів. У
своїх щорічних посланнях з нагоди Дня волонтерів Генеральний секретар
ООН високо оцінює роль і значення волонтерів незалежно від того, якою
діяльністю вони займаються. Він закликає уряди створювати більше
можливостей для добровольців в ім'я розвитку.
6 грудня - День Збройних сил України. Верховна Рада України прийняла
Закон від 6 грудня 1991 року № 1934-XII «Про Збройні сили України». З тих
пір 6 грудня вважається національним святом наших славних воїнів.
Військове професійне свято стосується всіх категорій військовослужбовців
нашої країни, чи то сухопутні, військово-морські або повітряні сили.
7 грудня - День місцевого самоврядування. Це професійне свято було
засновано Указом Президента України від 25 листопада 2000 року
№1250/2000 «Про День місцевого самоврядування». Варто відзначити, що
свято як таке існувало ще з 1990 року, але офіційний статус отримало лише
через 10 років. В цей день вітають працівників органів місцевого
самоврядування всіх рівнів.
9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції. Міжнародний
день боротьби з корупцією відзначається щорічно з ініціативи ООН 9 грудня.
Цього дня в 2003 році в мексиканському місті Меріда на політичній
конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН
проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю 1 листопада 2003 року.
10 грудня - День прав людини. У 1948 році Організація Об'єднаних Націй
прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права

особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед
законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу
совісті та інші). У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права,
які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних
системах їх країн. Цей день святкують як Міжнародний день прав людини.
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС. День пам'яті в України. Відзначається щорічно 14
грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим
енергоблоком Чорнобильської АЕС.
15 грудня – День працівників суду. Це професійне свято було засновано
«…ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і
громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і
зміцненні України як демократичної, правової держави» Указом Президента
України від 08 грудня 2000 року № 1318/2000 «Про День працівників суду».
17 грудня – день працівника Державної виконавчої служби. Свято
встановлено

в

Україні

«…ураховуючи

значення

органів державної

виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських
судів та

інших

органів,

а

також

посадових

осіб,

на

підтримку

ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості…» згідно з Указом
Президента України від 22 липня 2009 року № 569/2009 «Про День
працівника державної виконавчої служби».
18 грудня - День працівників органів реєстрації актів цивільного стану.
Днем утворення органів РАЦС України вважається 18 грудня 1917 року, коли
був прийнятий «Декрет про цивільний шлюб, про дітей і ведення книг актів
стану», який визнавав офіційний статус шлюбу лише при його реєстрації у
відповідних державних органах, якими і стали РАЦСи. У цей день була

видана «Інструкція», яка затвердила за собою створення Відділів записів
шлюбів і народжень при волосних, повітових і міських управах. З того часу
церква перестала виконувати обов'язки по запису відомостей. Всі архіви
метричних книг були передані на зберігання відділам РАЦС.
19 грудня - День адвокатури. Свято встановлено ураховуючи важливу роль
адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і
свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в
Україні згідно з Указом Президента України

від 2 грудня 2002 року

№ 1121/2002 «Про День адвокатури».
22 грудня - День працівників дипломатичної служби. Свято встановлено
ураховуючи важливу роль працівників дипломатичної служби України у
підтриманні мирного і взаємовигідного співробітництва України з членами
міжнародного

співтовариства,

забезпеченні

при

цьому

національних

інтересів і безпеки України, а також захисті прав та інтересів громадян і
юридичних осіб України за кордоном згідно з Указом Президента України
від 21 листопада 2005 року № 1639/2005 «Про День працівників
дипломатичної служби». Із встановленням Дня працівника державної
податкової служби України було відмінено День податкової служби України.
24 грудня – День працівників архівних установ. Свято встановлено в
Україні «…враховуючи значний внесок архівних установ України у розвиток
вітчизняної науки і культури, інші сфери життя суспільства, необхідність
подальшого вдосконалення архівної справи та на підтримку ініціативи
працівників архівних установ…» згідно з Указом Президента від 30 жовтня
1998 року № 1200/98 «Про День працівників архівних установ».

Ювілейні дати з нагоди прийняття тих чи інших законодавчих актів.
15 років з дня прийняття:
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ
- Кодекс суддівської етики від 22.02.2013
10 років з дня прийняття:
- Кодекс професійної етики нотаріусів України від 17.11.2007
5 років з дня прийняття:
- Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI
- Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI
- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

25 років з дня прийняття Законів України:
- «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-ХІІ
- «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII
- «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232XII
- «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII
- «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992
№ 2801-XII
- «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII
- «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992
№ 2269-XІІ
- «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
від 16.11.1992 № 2782-XII
- «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-ХІІ

- «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
- «Про Службу безпеки України» 25.03.1992 № 2229-XII
- «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.12.1992 року № 2811XII
- «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 №
2482-XII
- «Про національні меншини в Україні» від 25.06.1992 № 2494-XII
20 років з дня прийняття Законів України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
- «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»
від 23.09.1997 № 538/97-ВР
- «Про електроенергетику» 16.10.1997 № 575/97-ВР
- «Про

ратифікацію

Конвенції

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2,
4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР
- «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від
26.06.1997 № 400/97-ВР
- «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від
23.12.1997 № 776/97-ВР
- «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР
- «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з
ними» від 18.11.1997 № 637/97-ВР
- «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від
15.07. 1997 № 452/97-ВР

15 років з дня прийняття Законів України:
- «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-ІV
- «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-ІІІ
- «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України»
від 07.03.2002 № 3099-ІІІ
- «Про Червону книгу України» 07.02.2002 № 3055-ІІІ
- «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та
Протоколу щодо статусу біженців» від 10 січня 2002 року № 2942-III
- «Про Товариство Червоного Хреста України» від 28.11.2002 № 330-ІV
10 років з дня прийняття Законів України:
- «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 № 698-V
- «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
від 31.05.2007 № 1103-V
5 років з дня прийняття Законів України:
- «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI
- «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI
- «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI
- «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI
- «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
- «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI
- «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх
діяльності» від 22.06.2012 № 5026- VI
- «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №
5073- VI
- «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081- VI
- «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007- VI
- «Про Державну програму приватизації» від 13.01.2012 № 4335- VI

- «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від
06.09.2012 №5207- VI
- «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012
№ 4901-VI
- «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією в Україні» від 21.06.2012 № 4999-VI
Річниця з дня прийняття Законів України
- «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про
мінімальні норми соціального забезпечення №102» від 16.03.2016 № 1024VIII
- «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII
- «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових
рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII
- Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від
02.06.2016 № 1401-VIII
- «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов'язку осіб,
позбавлених батьківських прав, утримувати дитину» від 17.05.2016 №
1370-VIII
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання
батькам-вихователям додаткових соціальних гарантій від 17.05.2016 №
1366-VIII
- Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо
випробування при прийнятті на роботу від 17.05.2016 № 1367-VIII

2017 рік для України є реформаторським
і вирішальним в багатьох аспектах
З 1 січня 2017 року в Україні набувають чинності :
 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та

деяких

законодавчих

актів

України

щодо

забезпечення

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016
№1791-VIII.
У бюджеті на 2017 рік передбачено підвищення акцизів на сигарети і
алкоголь. На сигарети специфічна ставка склала 40%, а адвалорна ставка
залишилася без змін. На алкогольні та слабоалкогольні напої податок зріс на
20%, кріплені та ігристі вина – на 12%. Так, згідно з підрахунками, пачка
сигарет подорожчає в середньому на 3,5 грн. Горілка подорожчає на 20%, а
пиво і вино – на 10-15%, вважають експерти.
Важливою податкової новацією є також відміна так званого
роздрібного акцизу на нафтопродукти. Тепер ставка з роздрібних продажів
буде закладена в загальні податки на паливо. Відповідно, з 1 січня 2017 року
на бензин вводиться ставка 213,5 євро/1 тис. л, скраплений газ-52 євро/1 тис.
л, що приблизно в 1,5 рази більше, ніж зараз.
 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» від 06.10.2016 N 1663-VIII
(щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у
складі універсальної програмної послуги).

 Закон

України

«Про

загальнообов'язкове

державне

пенсійне

страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV, система нарахування
пенсій зміниться. Так, 1 січня 2017 року запускається накопичувальна
система виплати пенсій: кожен українець віком до 35 років почне
відраховувати частину своєї зарплати на майбутню старість. Такі
відрахування акумулюються на індивідуальному рахунку, скористатися
ними можна буде тільки після виходу на пенсію. При цьому протягом
п'яти років (з 2017 по 2022 рік) відсоток відрахувань поступово зросте з
2% до 7%. Надалі цей відсоток буде залишатися незмінним. За рік
планується залучити близько 5 мільярдів гривень. Але разом з тим будуть
проводитися відрахування із солідарної (старої) пенсійної системи. Таким
чином, при одночасній роботі і солідарній (старій) і накопичувальній
(новій) пенсійній системі деяким категоріям громадян доведеться платити
більше 22% + 2% до 22% + 7% податків протягом найближчих років..
 Державний бюджет України на 2017 рік.
Мінімальна заробітна плата з січня 2017 року становить 3 200 гривень.
При цьому протягом всього 2017 року розмір мінімальної заробітної плати
вже не буде змінюватися в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.
Змінився також розмір стипендії. Так, якщо зараз студенти отримують
мінімум 840 грн, то з Нового року стануть отримувати 1 100 грн (а підвищена
стипендія становитиме 1 600 грн, тобто, як прожитковий мінімум).
Згідно Бюджетного кодексу України з 1 січня 2017 року посадові
оклади вчителів підвищаться на два тарифних розряди – тобто, на 50%.

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні
дитини».
Тепер допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах
прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на
день народження дитини. Допомога при народженні дитини надаватиметься
у сумі, кратній:
- 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину;
- 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину;
- 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину.
Допомога виплачуватиметься одноразово у дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми - таким чином:
- на першу дитину - упродовж наступних 12 місяців,
- на другу дитину - упродовж 24 місяців,
- на третю і кожну наступну дитину - упродовж 36 місяців рівними
частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
Ним передбачено виплату в повному обсязі пенсії за особливі заслуги
перед Україною особам, які одержують таку пенсію та перебувають на
повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).
 Закон України «Про внесення зміни до статті 30 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Цим законом ст. 30 Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" доповнено частинами 6-9 з питань щодо Порядку надання пільг
власникам транспортних засобів - інвалідам з ураженням опорно-рухового
апарату, членам їхніх сімей, яким передано право керування автомобілем, та
законним представникам недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які

перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату,
на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених
майданчиках для паркування та на безоплатне зберігання на автостоянках,
які надають послуги щодо зберігання транспортних засобів (крім автостоянок
гаражних кооперативів).
 Закон України «Про внесення змін до статті 208 Земельного
кодексу України».
Внесено доповнення до частини 1 ст. 208 Земельного кодексу, якою
передбачено, що громадські організації інвалідів України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок
для будівництва реабілітаційних установ, об'єктів фізкультури та спорту,
соціального

забезпечення

звільняються

від

відшкодування

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

втрат

