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220  Про внесення зміни до статті 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб,  
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо членів сім’ї,  
які мають право на пенсію в разі втрати годувальника.
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Закону України “Про внесення змін до деяких законів України  
щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку”.
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№ 2425–VІІІ від 16 травня 2018 року .................................................................................................................18

224  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін  
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восьмого скликання.
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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».


