
ОФІЦІЙНЕ  
ВИДАННЯ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
УСТРОЇ УКРАЇНИ

№ 25
17 червня 2016

ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
УКРАЇНИ

КИ ЇВ 
2016



Відповідальна за випуск 
О. Серьогіна

Редакція: 
М. Білокур, О. Бурляй,  
О. Бурсук, Л. Тарнавська

Комп’ютерна верстка   
та виготовлення оригіналмакета 
Л. Тарнавської

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Нормативний бюлетень

Офіційне видання

№ 25
17 червня 2016 року

Засновник 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Видавець 
ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО 

Несторівський пров., 4, 
м. Київ53, 04053

Телефони:

редакції  
(044) 272–22–47

відділу маркетингу 
(044) 272–12–61

Email: radabook@gmail.com

Підписано до друку  10.06.2016. 
Формат 70 × 100 / 16.  

Фіз. друк. арк. 1,25.  
Ум. друк. арк. 1,625. Обл.вид. арк. 0,91.  

Зам. 6–47.

Виготовлено ФОП Гудзинський В. Є.

Свідоцтво Держкомтелерадіо України  
ХК № 269 від 23.11.2010 р.

© Парламентське видавництво, 2016



У НОМЕРІ:
ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТІ НА ІV СЕСІЇ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

499 Про внесення змін до Закону України “Про Суспільне телебачення  
і радіомовлення України” щодо порядку приєднання державного підприємства  
“Українська студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”.
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500 Про внесення змін до Закону України “Про тимчасові заходи  
на період проведення антитерористичної операції”  
щодо безперешкодної діяльності органів місцевого самоврядування.
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501 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо обов’язку осіб,  
позбавлених батьківських прав, утримувати дитину.

№ 1370–VIII від 17 травня 2016 року  ................................................................................................................7

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРИЙНЯТІ НА ІV СЕСІЇ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

502 Про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України  
восьмого скликання.
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503 Про відзначення 75-річчя з дня народження Богдана Ступки.
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504 Про прийняття за основу проекту Закону України про Установу бізнес-омбудсмена.
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505 Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту,  
Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів  
та керівництва держав — членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом  
безвізового режиму для громадян України.
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507 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін  
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення  
відповідальності за керування транспортними засобами  
у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом  
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
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508 Про проведення  парламентських слухань про становище молоді  
в Україні на тему: “Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”.

№ 1397–VIII від 1 червня 2016 року  ................................................................................................................16

509 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін  
до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення  
та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів.
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до деяких законодавчих актів України щодо заходів, направлених  
на сприяння розвитку природно-заповідного фонду України.
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щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах  
і радіопередачах та проекту Закону України про внесення змін  
до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою  
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Бюлетень видається відповідно до вимог статті 22 Закону України 
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації», статті 139 Регламенту Верховної Ради України, 
Указу Президента України «Про порядок офіцій ного оприлюд
нення нормативноправових актів та набрання ними чинності».


