
 

 

 

 

 
 
4 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення            

№ 2-р/2019 щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень Закону України «Про пенсійне забезпечення». 

Цим рішенням Конституційний Суд України визнав такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 
«а» статті 54, статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 
листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі – Закон 1788), внесеними 
законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213–VIII, «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року 
№ 911–VIII. 

Конституційний Суд України виходить з того, що встановлення як 
додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку            
55 років для осіб, зазначених у пунктах «е», «ж» статті 55 Закону № 1788, 
нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають 
конституційним принципам соціальної держави та суперечать положенням 
статей 1, 3, частини третьої статті 22, статті 46 Основного Закону України. 

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та 
таким, що не може бути оскаржено. 

Однак, при зверненні педагогічних працівників за призначенням пенсії за 
вислугу років (після прийняття рішення Конституційним судом України) 
територіальні органи Пенсійного фонду України відмовляють їм у прийомі 
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документів для призначення такого виду пенсії, мотивуючи відсутністю 
роз’яснень щодо виконання даного рішення суду. 

На численні звернення членів профспілки області, Львівська обласна 
організація профспілки працівників освіти і науки України просить вжити 
заходів та надати роз’яснення щодо виконання рішення Конституційного Суду 
України  для забезпечення законного права педагогічних працівників для 
призначення пенсій за вислугу років. 
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