
Закон України від 05.11.2020 № 989-IX. Закон установлює право на відстрочення від 
строкової служби особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 
– на весь період їхньої служби. 

Закон України від 16.06.2020 № 697-IX. Закон надає можливість військовослужбовцям, 
які визнані ВЛК за станом здоров’я непридатними, проходити службу в СБУ та Держав-
ній прикордонній службі.

Закон України від 03.11.2020 № 948-IX. Закон забезпечує допуск дізнавачів, слідчих та 
прокурорів до району ООС для здійснення повноважень у кримінальних провадженнях 
щодо правопорушень, учинених у цих районах.

Закон України від 05.11.2020 № 978-IX. Органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади 
освіти, зобов’язані забезпечувати безоплатним харчуванням дітей, один із батьків яких 
загинув (пропав безвісти), помер, захищаючи суверенітет, незалежність та територіаль-
ну цілісність України.

Проєкт Закону № 3913 від 21.07.2020 (очікує підпису Президента), який забезпечує 
утворення військово-цивільних адміністрацій на території об’єднаних територіальних 
громад, що враховує здобутки децентралізації.

Закон України від 17.07.2020 № 809-IX. Установлена нова редакція Закону України 
«Про Службу зовнішньої розвідки України». 

Закон України від 17.09.2020 № 912-IX. Установлена нова редакція Закону України 
«Про розвідку».

Проєкт Закону № 0941 від 29.08.2019, (на підписі в Президента), який установлює, що 
підслідність кримінальних правопорушень, учинених на тимчасово окупованій території, 
здійснюється в загальному порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодек-
сом України.

Закон України від 17.09.2020 № 911-IX. Закон упорядковує систему протимінної діяль-
ності в державі, зокрема передбачає створення Кабінетом Міністрів України міжвідом-
чого допоміжного органу, який діє за колегіальним принципом під головуванням Міністра 
оборони та інших профільних центрів.

Проєкт Закону № 4186 від 02.10.2020 (на підписі в Президента), який поширює дію 
Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на 
Сили спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання ними завдань за 
призначенням. 
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