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З урахуванням встановленого Конституцією України функціонального призначення Збройних
Сил України, в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України законодавче
регулювання порядку реалізації права на соціальний захист, гарантованого частиною першою статті
46 Конституції України, має здійснюватися у системному взаємозв’язку з вимогами щодо
посиленого соціального захисту військовослужбовців у розумінні частини п’ятої статті 17
Основного Закону України.
     Військовослужбовці, інші громадяни, які залучені до виконання обов’язків оборони держави,
виконують обов’язок щодо захисту Вітчизни у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях не заради отримання спеціальних статусів, зокрема привілеїв, пільг чи компенсацій.
Водночас припис частини п’ятої статті 17 Конституції України чітко покладає на державу
конституційний обов’язок щодо створення системи посиленої соціальної підтримки
військовослужбовців і членів їхніх сімей, що поширюється не тільки на спеціальні пенсії та
допомогу для них, а й підтримку у сфері охорони здоров’я, освіти, а також наданні житла та
спеціальних підтримчих заходів під час їх переходу до цивільного життя.
     Виконання державою конституційного обов’язку щодо забезпечення посиленого соціального
захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних або резервістів покликане не тільки
забезпечити соціальний захист кожного з них індивідуально, а й сприяти виконанню громадянами
України обов’язку щодо захисту Вітчизни – України, її суверенітету, незалежності та територіальної
цілісності.
     Беручи до уваги, що врегулювання відповідних питань належить до розсуду Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади в межах їх конституційних
повноважень, Конституційний Суд України також наголошує на тому, що заходи в сфері оборони
держави мають бути своєчасними, послідовними та комплексними, оскільки від їх ефективного
запровадження залежить стан обороноздатності України.
     (Абзаци четвертий – сьомий підпункту 5.1 пункту 5 мотивувальної частини)

Підтримання високого рівня обороноздатності є найвищим державним інтересом і однією з
найбільш захищених конституційних цінностей України. Захист суверенітету та територіальної
цілісності України є „найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу“
(частина перша статті 17 Основного Закону України).
     В умовах воєнного стану держава зобов’язана мобілізувати всі доступні їй ресурси для
посилення своєї обороноздатності та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.
Відтак усебічна підтримка військовослужбовців Збройних Сил України є одним із засобів
розширення оборонних можливостей держави.
     (Підпункт 5.2 пункту 5 мотивувальної частини)

Рішення Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року №  1-р(II)/2022 у справі за
конституційною скаргою Поліщука Сергія Олексійовича щодо відповідності Конституції України
(конституційності) пункту 4 статті 16-3 Закону України „Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей“ (справа про посилений соціальний захист
військовослужбовців)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_r_2_2022.pdf

