
До № 18/585 від 21 грудня 2020 року 

 

Суб’єкт права на конституційну скаргу – громадянин Тихненко Володимир 

Степанович – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням 

визнати таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 8, частини 

третьої статті 22, частин першої та другої статті 24, частини першої статті 46, 

частини першої статті 58 Конституції України, положення абзацу другого  

пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про 

заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“  

від 8 липня 2011 року № 3668–VI, відповідно до якого: „Пенсіонерам, яким пенсія 

(щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом і в 

яких розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, 

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 

Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати 

до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) 

перевищує максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), 

встановлений цим Законом, виплата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з 

урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за 

особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 

законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною) здійснюється без індексації, без застосування положень частин 

другої та третьої статті 42 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування“ та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, 

коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, 

підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 

Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати 

до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) 

відповідатиме максимальному розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), 

встановленому цим Законом“. 

Автор клопотання вважає, що застосування оспорюваного положення 

закону призвело до порушення його права на соціальний захист, а саме, до 

звуження його права на перерахунок пенсії. 
 

 

 

 

 


