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На звернення стосовно відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень Закону України від 24 грудня 

1.5 ..року .№ 91І^Ш -<^рсинвнесення'^мінтда^деякйх^аіШ нОДа5чй>Гактів 
України» (щодо встановлення віку для виходу на пенсію за вислугою років) 
повідомляємо таке.

Основний Закон України, закріплюючи право громадян на соціальний 
захист (частина перша статті 46), відносить визначення основ соціального 
захисту, форм і видів пенсійного забезпечення до законодавчого 
регулювання (пункт 6 частини першої статті 92).

Також зазначаємо, що за правовою позицією Конституційного Суду 
України, викладеною у Висновку у справі про внесення змін до статті 46 
Конституції України від 2 червня 1999 року № 2-в/99, «на пенсійний вік, 
який пропонується закріпити у статті 46 Конституції України, впливає ряд 
чинників -  економічний стан суспільства, рівень зайнятості, вікова структура 
населення тощо. Саме тому пенсійний вік, як правило, не фіксується у 
конституціях сучасних держав, а регулюється звичайними законами (чи 
іншими нормативними актами)».

Одним із визначальних елементів у регулюванні суспільних відносин у 
соціальній сфері є додержання принципу пропорційності між соціальним 
захистом громадян та фінансовими можливостями держави, а також 
гарантування права кожного на достатній життєвий рівень. На це вказав 
Конституційний Суд України в Рішенні від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011.

До того ж, як зазначено в цьому Рішенні, передбачені законами 
соціально-економічні права не є абсолютними; механізм реалізації цих прав 
може бути змінений державою, зокрема, через нбЩщдаці стн ®к> фінансового
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забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з метою 
збереження балансу інтересів усього суспільства. Н а цю правову позицію 
послався Конституційний Суд України і в Ухвалі від 21 травня 2015 року 
№ 21-у/2015.

Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для направлення 
до Конституційного Суду України конституційного подання з питань, 
порушених у зверненні.
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