
До вх. № 18/397 від 7 серпня 2020 року 
 

 Суб’єкт права на конституційну скаргу – громадянин Марчук  
Віктор Юхимович – звернувся до Конституційного Суду України  
з клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій  
статті 8, частині п’ятій статті 17, частинам другій, третій статті 22,  
частині першій статті 24 Конституції України (конституційність) положень: 

– частини четвертої статті 13 Закону України „Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ  
(в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“» від 5 жовтня 2005 
року № 2939–ІV) (далі – Закон № 3551), якою визначено, що „особам з 
інвалідністю внаслідок війни пенсії або щомісячне довічне грошове 
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, 
підвищуються: особам з інвалідністю I групи – у розмірі 50 процентів 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи – 40 
процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III 
групи – 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність“; 

– пункту 1 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України «Про 
внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту“» від 5 жовтня 2005 року № 2939–ІV (далі –  
Закон № 2939) в частині щодо дати набрання чинності цим Законом з 1 січня 
2006 року. 

Автор клопотання вважає, що з 1 січня 2006 року в результаті змін, 
внесених Законом № 2939 до частини четвертої статті 13 Закону № 3551,  
по відношенню до осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ, які були звільнені зі служби з правом на пенсію до набуття 
чинності Законом № 2939, скасовано набуте ними і гарантоване державою 
право на отримання надбавки до пенсії у розмірах, встановлених Законом 
України «Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“» від 23 листопада 1995 року 
№ 458/96–ВР. На думку Марчука В.Ю, запровадженими змінами звужено 
зміст та обсяг цього права для осіб з інвалідністю внаслідок війни, оскільки 
інвалідам війни ІІ групи до 31 грудня 2005 року була передбачена надбавка 
до пенсії в розмірі 350% мінімальної пенсії за віком, а з 1 січня 2006 року 
така надбавка була зменшена для зазначеної категорії громадян і встановлена  
в розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.  


