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Про сприяння виконанню вимог Кодексу
адміністративного  судочинства  України

Шановний Володимире Івановичу!

05.10.2012р.,  до  Окружного  адміністративного  суду  міста  Києва  кур'єрською 
доставкою  Укрпошти  надійшли  наші  апеляційні  скарги   на  ухвали  Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. по справі № 2а-8124/12/2670, якими нам 
було відмовлено у задоволенні повторного Клопотання про забезпечення адміністративного 
позову,  а  також  був  залишений  без  розгляду  наш  адміністративний  позов  до  Кабінету 
Міністрів України (вих.№№ 05-245 та 05-246 від 03.10.2012р.); копії апеляційних скарг були 
спрямовані  і  до  Київського  апеляційного  адміністративного  суду  (лист  від  05.10.2012р. 
№ 05-250).

За вимогами частини 1 статті 188 КАС України, суд першої інстанції через три дні 
після  закінчення строку на  подання апеляційної  скарги повинен надіслати вказані  скарги 
разом зі справою до Київського апеляційного адміністративного суду. Враховуючи той факт, 
що ухвали суду першої інстанції  від 26.09.2012р. по справі № 2а-8124/12/2670 були нами 
отримані лише 01.10.2012р., — тому виконання вказаних вимог Кодексу адміністративного 
судочинства України, мало відбутися не пізніше 10.10.2012р.

Станом на 16.10.2012р., до Київського апеляційного адміністративного суду матеріали 
справи разом з нашими апеляційними скаргами не потрапили?

Суспільна  важність  даного  питання  по  справі  полягає  у  запланованому порушенні 
інтересів тисяч працівників Державної санепідслужби, яких пунктом 5 оскарженої постанови 
Кабінету  Міністрів  України  №  1184  від  14.11.2012р.   приписано  скорочувати  по  6000 
працівників щокварталу протягом 2012 року, а на сьогодні вже виданий і наказ МОЗ України 
про ліквідацію усіх установ ДержСЕС, — просимо Вас сприяти направленню до Київського 
апеляційного адміністративного суду наших Апеляційних скарг разом з матеріалами справи 
№ 2а-8124/12/2670, дотриманню вимог Кодексу адміністративного судочинства України та 
наших конституційних прав на апеляційне оскарження рішень суду першої інстанції.

Примітка. Довіреність на повноваження Маловичка С.П. знаходиться у матеріалах 
справи.

Заст.голови
з правової роботи                                                                                                       С.П.Маловичко
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