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Клопотання   про   виправлення 
помилок    у   судовому рішенні
та  про   прискорення   передачі
справи до суду першої інстанції

1. 30.11.2012р., наш представник отримав копії судових рішень від 27.11.2012р., з яких 
з'ясувалося, що окрім задоволення нашої апеляційної скарги (вих.№ 05-246 від 03.10.2012р.) 
на ухвалу Окружного адміністративного суду міста  Києва від 26.09.2012р.  про  визнання 
незаконним залишення судом першої інстанції нашого позову без розгляду та зобов'язанням 
суду першої інстанції продовжити розгляд справи,  того ж дня була постановлена ще одна 
ухвала  суду  апеляційної  інстанції,  якою  наша  апеляційна  скарга  (вих.№  05-245  від 
03.10.2012р.) на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. про 
відмову у задоволенні клопотання про забезпечення позову була залишена без задоволення, а 
ухвала суду першої інстанції без змін?..

До нашої апеляційної скарги  (вих.№ 05-245 від 03.10.2012р.) на ухвалу Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. про відмову у задоволенні клопотання 
про забезпечення позову окрім зазначених у судовому рішенні осіб, у встановленому законом 
порядку  фактично  приєдналися  ще:  Вінницька  обласна  організація  профспілки  працівників 
охорони здоров'я України, Луганська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я 
України, Одеська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України, Рівненська 
обласна  організація  профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України,  Чернівецька  обласна 
організація профспілки працівників охорони здоров'я України, Кримська Республіканська організація 
профспілки працівників охорони здоров'я України, Київська міська профспілка працівників охорони 
здоров'я та трудовий колектив Донецької обласної санепідстанції, але ці організації помилково не 
зазначені у змісті відповідної ухвали суду.

Також, з огляду на фактичні обставини розгляду нашої апеляційної скарги (вих.№ 05-245 від 
03.10.2012р.) на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р. про відмову у 
задоволенні клопотання про забезпечення позову,  вважаємо, що вона була розглянута у порядку 
письмового провадження, а постановлена по вказаній скарзі ухвала суду апеляційної інстанції не 
підлягає  оскарженню,  оскільки  не  перешкоджає  подальшому  розгляду  справи  (ч.2  ст.211  КАС 
України). 

На підставі викладеного, просимо суд апеляційної інстанції  виправити зазначені помилки в 
ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 27.11.2012р. 

2.  Розгляд даної справи має велику суспільну значимість. У грудні 2012 року запланована 
незаконна  ліквідація  установ  Державної  санепідслужби  без  створення  правонаступника,  100% 
звільнення  працівників  ДержСЕС  та  очевидною  загрозою  санепідблагополуччу  населення, 
порушенню статті 49 Конституції України.
 З  урахуванням викладеного,  просимо прискорити  передачу даної  справи до суду першої 
інстанції  чим сприяти виконанню рішення апеляційного суду від 27.11.2012р., яким була задоволена 
наша апеляційна скарга  (вих.№ 05-246 від 03.10.2012р.).

Примітка.  Копії  довіреностей  від  усіх  осіб,  які  приєдналися  до  скарги  на  
повноваження Маловичка С.П.  знаходяться у матеріалах справи.

Заст.голови з правової роботи,                                                                                                      
представник осіб, які приєдналися до скарги                                                         С.П.Маловичко

тел. 062 338 08 57

mailto:inbox@apladm.ki.court.gov.ua

