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Шановна Наталіє Михайлівно!
У своєму зверненні від 25.02.2017 Ви просите Президента України, 

зокрема:
звернутися до Конституційного Суду України з поданням про 

невідповідність положень Закону України "Про державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у частині розміру державної соціальної 
допомоги дітям-інвалідам вимогам статей З, 24, 27, 28, 43, 46, 48 Конституції 
У країни;

внести у порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України 
проекти законів про підвищення розміру соціальної допомоги дітям-інвалідам, 
про обмеження бюджетних виплат в рахунок заробітної плати та соціальних 
виплат, в розрахунку на місяць, у 10-кратному розмірі в порівнянні з 
мінімальними аналогічними виплатами, про зміни до Кримінального кодексу 
України стосовно доповнення злочинами проти людяності та військовими 
злочинами, передбаченими статтями 7 і 8 Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду;

забезпечити ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду.

За результатами розгляду Вашого звернення в межах компетенції у 
відповідних структурних підрозділах Адміністрації Президента України 
повідомляємо таке.

За Конституцією України Президент України належить до числа суб'єктів 
права на конституційне подання до Конституційного Суду України щодо 
вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) 
законів (стаття 150).

Закон України "Про Конституційний Суд України" вимагає зазначення у 
конституційному поданні, серед іншого, правового обґрунтування тверджень 
щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) (пункт 4 
частини другої статті 39).

Конституційний Суд України з цього приводу неодноразово наголошував.



що предметом розгляду Конституційного Суду України може бути 
конституційне подання, в якому наведені аргументи свідчили б про 
невідповідність положень закону Конституції України; цитування окремих 
положень Конституції України та оспорюваних норм законів не є 
обґрунтуванням неконституційності останніх (ухвали Конституційного Суду 
України від 14 липня 2009 року № 45-у/2009, від 17 лютого 2010 року № 7-у/2010, 
від 27 грудня 2011 року № 66-у/2011).

Також звертаємо увагу на те, що за Конституцією України кожному 
гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного 
Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, 
визначеному законом (частина четверта статті 55). Конституційний Суд України 
виріпіує питання про відповідність Конституції України (конституційність) 
закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований 
в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить 
Конституції України; конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі 
інші національні засоби юридичного захисту вичерпано (стаття 1511).

Конституцією України передбачається, що Україна може визнати 
юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених 
Римським статутом Міжнародного кримінального суду (частина шоста статті 
124). Це положення набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем 
опублікування Закону України "Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)", тобто ЗО вересня 2019 року (пункт 1 розділу II "Прикінцеві 
та перехідні положення" названого Закону).

Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 
забезпечує проведення фінансової політики і політики у сфері соціального 
захисту, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 
влади (пункти З і 9 частини першої). Згідно із Законом України "Про Кабінет 
Міністрів України" до основних повноважень Кабінету Міністрів України у 
сфері соціальної політики належить, зокрема, забезпечення проведення 
державної соціальної політики, вжиття заходів щодо підвищення реальних 
доходів населення та забезпечення соціального захисту громадян; забезпечення 
підготовки проектів законів щодо державних соціальних стандартів і соціальних 
гарантій (пункт 2 частини першої статті 20).

З огляду на викладене Ваше звернення надсилається до Секретаріату 
Кабінету Міністрів України для організації його розгляду та вжиття заходів щодо 
поліпшення Вашого та Вашої дочки соціального захисту.
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