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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення зміни до статті 151 Кодексу 
адміністративного судочинства України
(реєстр. № 5410 від 21 квітня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 28 квітня 2021 року 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму 
засіданні 19 травня 2021 року (протокол № 56) проект Закону про внесення зміни 
до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України (реєстр. № 5410 
від 21 квітня 2021 року), поданий Президентом України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
вдосконалення правового регулювання питань заборони в'їзду в Україну 
іноземців та осіб без громадянства на підставі рішень суб'єктів владних 
повноважень, прийнятих відповідно до статті 13 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» в інтересах забезпечення 
національної безпеки України, та недопущення:

послаблення спроможностей центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Служби безпеки 
України, органу охорони державного кордону, уповноваженого підрозділу 
Національної поліції України реалізовувати визначені законодавством 
повноваження щодо забезпечення національної безпеки, насамперед шляхом 
застосування такого превентивного інструменту, як прийняття рішень про 
заборону в'їзду в Україну окремим іноземцям та особам без громадянства;

створення умов для безперешкодного в'їзду в Україну і законного 
перебування на її території іноземців або осіб без громадянства, щодо яких є 
підозри в причетності до іноземних спеціальних служб, насамперед Російської 
Федерації, міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій, 
транснаціональних злочинних угруповань, а також до діяльності на шкоду 
Україні, зокрема розвідувальної, диверсійно-підривної, інформаційно-
пропагандистської, спрямованої на розпалювання міжрелігійної та міжетнічної 
ворожнечі, поширення сепаратизму тощо;



формування чинників, здатних призвести до дестабілізації ситуації в 
державі та посилення загроз національній безпеці України.

Законопроектом пропонується доповнити частину третю статті 151 
Кодексу адміністративного судочинства України новим пунктом 10, 
передбачивши, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії 
рішень суб'єктів владних повноважень про заборону в'їзду в Україну іноземців 
або осіб без громадянства, прийнятих на підставах, зазначених в абзацах другому 
– п'ятому та восьмому частини першої статті 13 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства», а також установлення заборони або 
обов'язку вчиняти певні дії, що випливають з таких рішень.

Інститут законодавства Верховної Ради України за результатами розгляду 
Законопроекту підтримав пропозицію щодо необхідності заборони забезпечення 
позову шляхом зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень і внесення 
відповідних змін у частину третю статті 151 Кодексу адміністративного 
судочинства України. 

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення зміни 
до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України (реєстр. № 5410 
від 21 квітня 2021 року), поданий Президентом України.
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