
Стаття 1  №№ 1-рп/05, 23-рп/10, 3-рп/12, 2-р/21, 1-р(II)/2022, 5-р(ІІ)/2022

Згідно з Конституцією України ознаками України як соціальної держави є соціальна
спрямованість економіки, закріплення та державні гарантії реалізації соціальних прав громадян,
зокрема їх прав на соціальний захист і достатній життєвий рівень (статті 46, 48), тощо. Це
зобов'язує державу відповідним чином регулювати економічні процеси, встановлювати і
застосовувати справедливі та ефективні форми перерозподілу суспільного доходу з метою
забезпечення добробуту всіх громадян.

(абзац третій підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного суду України від 17 березня 2005 року №  1-рп/2005 у справі за
конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України “Про
розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” (справа
про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності)

Конституційний принцип правової держави передбачає встановлення правопорядку, який
повинен гарантувати кожному утвердження і забезпечення прав і свобод людини (статті 1, 3,
частина друга статті 19 Основного Закону України).

(перше речення пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 року №  23-рп/2010 у справі за
конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного
тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху)

Таким чином, в аспекті конституційного подання положення статті 1, частин першої, третьої
статті 95 Конституції України в системному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті
17, частини третьої статті 22 та статей 46, 48 Основного Закону України треба розуміти так, що
однією з ознак України як соціальної держави є забезпечення загальносуспільних потреб у сфері
соціального захисту за рахунок коштів Державного бюджету України виходячи з фінансових
можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне
багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету
України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний захист має відповідати
Конституції України, а мета і засоби зміни механізму нарахування соціальних виплат та допомоги –
принципам пропорційності і справедливості.

(абзац дев’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року №  3-рп/2012 у справі за
конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення
положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96,
пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції
України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини
першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з
окремими положеннями Конституції України

Конституційний Суд України виходить із того, що соціальна держава ґрунтується, зокрема, на
принципах соціальної справедливості та соціальної відповідальності.

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-rp/2005.doc
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/23-rp/2010.doc
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/3-rp/2012.doc


(абзац перший підпункту 6.2 пункту 6 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 15 липня 2021 року №  2-р/2021 у справі за
конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) частини шостої статті 6 Закону України „Про оплату праці“ від 24
березня 1995 року №  108/95–ВР у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року №  1774–VIII, частини шостої статті 96
Кодексу законів про працю України в редакції Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII (про мінімальний посадовий оклад
(тарифну ставку)

Принцип соціальної держави є одним із засадничих конституційних принципів, на яких
засновано Українську державу. ˂…˃
     (Абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)

Принцип соціальної держави (стаття 1 Конституції України) втілено у приписах частини
четвертої статті 13 Основного Закону України („держава забезпечує <...> соціальну спрямованість
економіки“) та в його приписах, що гарантують соціальні права людини, зокрема право на
соціальний захист (частина перша статті 46).
     (Абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)

Окрім наведеного, Конституційний Суд України зважає на реалії, пов’язані зі збройною агресією
Російської Федерації проти України, роль Збройних Сил України та інших військових формувань в
обороні Української держави, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. Відповідні
конституційні принципи є осердям конституційного ладу України, тож від їх захисту залежить його
втілення загалом, зокрема й гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і
громадянина.
     (Пункт 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)

Принцип соціальної держави (стаття 1 Конституції України) належить до основоположних
конституційних принципів, на яких заснована Українська держава. 

(Абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2022 року №  5-р(II)/2022 у справі за
конституційною скаргою Абрамовича Олексія Володимировича щодо відповідності Конституції
України (конституційності) пункту 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу України (щодо
дискримінації у реалізації права на житло)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_p_2021.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_r_2_2022.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/5-r_2_2022.pdf

