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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству        

(реєстр. № 5294, друге читання). 

2. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

 «Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в 

умовах децентралізації». 

 



 

1. 

 

 

СЛУХАЛИ: Величковича М.Р – першого заступника Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму,  який зазначив, що 18 жовтня 2017 року Комітет вже розглянув проект 

Закону про запобігання та протидію домашньому насильству, (реєстр. № 5294, 

друге читання) і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за 

основу та в цілому. Проте, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України ухвалила 

Закон України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів, зокрема ухвалила нову редакцію Цивільного 

процесуального кодексу України. 23  листопада 2017 року зазначений Закон 

був підписаний Президентом України, а 28 листопада цього року 

опублікований. Відповідно до Прикінцевих положень Закону та рішення 

Пленуму Верховного Суду Закон набирає чинності 15 грудня 2017 року.  

Водночас, проект Закону про запобігання та протидію домашньому 

насильству, (реєстр. № 5294, друге читання) містить зміни до Цивільного 

процесуального кодексу України, а саме його доповнено новою главою 

«Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису». У 

зв’язку із зазначеним Величкович М.Р. запропонував рекомендувати Верховній 

Раді України прийняти його за основу та в цілому з перенесенням відповідних 

змін, що вносилися до старої редакції Цивільного процесуального кодексу до 

нової редакції Цивільного процесуального кодексу, яка набуває чинності 15 

грудня 2017 року.  

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 



про запобігання та протидію домашньому насильству, (реєстр. № 5294, друге 

читання) в другому читанні та в цілому з перенесенням відповідних змін, які 

вносилися до старої редакції Цивільного процесуального кодексу до нової 

редакції Цивільного процесуального кодексу, що набуває чинності 15 грудня 

2017 року.  

2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 

Комітету Величковича Миколу Романовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

2. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо проекту Постанови 

про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Формування та реалізація 

державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації». 

 

 

ВИСТУПИЛИ: Палатний А.Л. – Голова Комітету;  

Ярема О.Й. - заступник Міністра молоді та спорту України; Федорович Н.В. – 

заступник Міністра соціальної політики України; 

          

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Затвердити проект Постанови про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Формування та реалізація державної молодіжної політики в 

Україні в умовах децентралізації». 



2. Доручити членам Комітету та іншим народним депутатам подати 

проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на розгляд 

Верховної Ради України. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 

проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань у першому 

читанні, прийняти його за основу та в цілому. 

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – Палатного 

Артура Леонідовича. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0 

 

 

 

Голова Комітету      А.ПАЛАТНИЙ 

 

Секретар Комітету                                            А. РОМАНОВА 


