До вх. № 18/3603 від 14 вересня 2017 року
Суб’єкт права на конституційну скаргу – громадянин Клименко
Олексій Вікторович – звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), окремі положення пункту 9 розділу „Прикінцеві
положення“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік“
від 28 грудня 2014 року № 80–VIII (далі – Закон № 80), пункту 11 розділу
„Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет України
на 2016 рік“ від 25 грудня 2015 року № 928–VIII (далі – Закон № 928), пункту
26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу
України від 8 липня 2010 року № 2456‒VI (далі – Кодекс), а також абзацу
п’ятдесят першого підпункту 5 пункту 63 розділу І Закону України „Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин“ від 28 грудня 2014 року № 79–VIII.
За змістом оспорюваних положень норми і положення статті 81 Закону
України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII (далі –
Закон № 1697) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених
Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів
державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
Автор клопотання вважає, що наділення згідно з названими
положеннями Закону № 80, Закону № 928 та Кодексу Кабінету Міністрів
України повноваженням регулювати питання заробітної плати прокурорів не
відповідає принципу верховенства права, тому ці положення суперечать
статтям 8, 9, 21, 22, 43, 48, 64, 85, 95 Конституції України.
Також у конституційній скарзі стверджується, що зупинення дії
законів, якими особам встановлені певні права та соціальні гарантії,
суперечить статтям 21, 22 Конституції України. Клименко О.В. зазначає, що
після прийняття Верховною Радою України Закону № 1697 він мав законні
очікування щодо отримання заробітної плати у розмірі, визначеному в
статті 81 цього закону, однак через протиправне зупинення дії її положень
його та інших працівників прокуратури України позбавлено права власності
на кошти, які вони могли отримати.

