
Станом на 17 липня 2020 року 

 

Перелік законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих 

Верховною Радою України IX скликання  

(Головний в опрацюванні — Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 

політики) 

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку та 
особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» щодо 
додаткової державної підтримки дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», прийнятий 14 липня 2020 року. 

2. Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету 

Міністрів України щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-

архітектурного комплексу «Садиба Даховських» та створення на його базі державного 

ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська»,  прийнята 14 липня 2020 

року.  

3. Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» щодо посилення соціального захисту учнів, студентів 

(курсантів) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та деяких 

інших осіб», прийнятий 14 липня 2020 року. 

4. Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 150-річчя з дня народження Василя 

Стефаника»  від 18.06.2020 № 732-IX. 

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної 

підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу 

у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19» від 16.06.2020 № 692-IX.  

6. Постанова Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей - 

вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа»  від 04.06.2020 № 673-IX.  

7. Постанова Верховної Ради України «Про призначення Ткаченка О.В. Міністром культури 

та інформаційної політики України» від 04.06.2020 № 669-IX.  

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему іномовлення 

України" щодо програмної політики та території розповсюдження»  від 19.05.2020 № 612-

IX.  

9. Постанова Верховної Ради України «Про стан соціального захисту дітей та невідкладні 

заходи, спрямовані на захист прав дитини в Україні» від 17.01.2020 № 483-IX.  

10. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури на тимчасово 

окупованих територіях» від 14.01.2020 № 447-IX.  
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11. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови 

Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році» від 

14.01.2020 № 455-IX.  

12. Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році» 

від 03.12.2019 № 325-IX.  

13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського 

Союзу» від 12.11.2019 № 286-IX.  

14. Постанова Верховної Ради України «Про звільнення з посад членів Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення» від 31.10.2019 № 261-IX.  

15. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових 

ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям» від 03.10.2019 № 158-IX.  

16. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням 

чинності Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 

03.10.2019 № 164-IX.  

17. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» щодо вдосконалення процедури звільнення та 

призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» 

від 02.10.2019 № 138-IX.  

18. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку 

кінематографії в Україні" щодо надання державної субсидії для повернення частини 

кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві 

(створенні) фільму в Україні» від 20.09.2019 № 130-IX.  
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