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Президенту України
Порошенку П.О.
Шановний Петре Олексійовичу!

2 березня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», яким
встановлені нові норми призначення та виплати пенсій, зокрема виплату працюючим
пенсіонерам лише 85% призначеної пенсії.
Стаття 13 згаданого Закону визначає, що порядок виплати пенсій (щомісячного
довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановленого цим Законом,
поширюється на пенсіонерів (отримувачів щомісячного довічного грошового утримання)
незалежно від часу призначення пенсії. За висновком Головного науково-експертного
управління Верховної Ради та вчених правників НАН України застосування цієї статті
призведе до порушення конституційних прав громадян в частині звуження прав при
прийнятті нових законів (стаття 22 Конституції України), а також до порушення статті 58
Конституції України, яка передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність
особи.
Конституція України визначає, що Президент України є гарантом додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (стаття 102 Конституції України).
Стаття 106 пункт 30 Конституції України визначає, що Президент України має право вето
щодо прийнятих Верховною Радою України законів з наступним поверненням їх на
повторний розгляд Верховної Ради України.
У зв’язку з цим звертаємося до Вас, Петре Олексійовичу, як до Гаранта Конституції,
із закликом накласти вето на Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо пенсійного забезпечення» і повернути його до Верховної Ради із
пропозицією щодо приведення окремих положень зазначеного Закону у відповідність до
Конституції України.
Вважаємо за необхідне зазначити, що ніякі обставини економічного або політичного
характеру не можуть бути підставою до порушення Конституції України. Наслідком цього
можуть бути прямі звернення громадян до Європейського суду з прав людини, оскільки в
Україні відсутній правовий механізм звернення окремих громадян до Конституційного Суду
щодо відповідності прийнятих законів Конституції України.
З повагою
Голова
профспілки
працівників НАН України
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