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Повторне клопотання про відкриття 
провадження та призначення справи   
до   розгляду

Шановна Олена Євгеніївна!

Відповідно до листа Київського ААС від 18.10.2012р. № 02.5-8/8987, адміністративна 
справа № 2а-8124/12/2670 була зареєстрована в електронній базі суду за порядковим номером 
137548 та передана Вам для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Відповідно до вимог частини 2 статті 189 КАС України, отримавши апеляційну скаргу, 
суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її відповідність вимогам статті 187 вказаного 
Кодексу  і  за  відсутності  перешкод  постановляє  ухвалу  про  відкриття  апеляційного 
провадження.

30.10.2012р.,  за  телефоном  канцелярії  суду  (044  254  21  99),  нас  повідомили,  що 
провадження по справі до сіх пір не відкрите і вказана справа до розгляду не призначена.

Розуміємо велику навантаженість у роботі суду, проте повторно просимо врахувати 
суспільну  важність  питання,  викладеного  у  апеляційних  скаргах,  яке  полягає  у 
запланованому  порушенні  інтересів  десятків  тисяч  працівників Державної 
санепідслужби, яких пунктом 5 оскарженої постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 
14.11.2011р.  приписано скорочувати по 6000 працівників щокварталу протягом 2012 року, а 
на сьогодні, на виконання пункту 4 цієї ж постанови Кабміну,  вже виданий і наказ МОЗ 
України  №  176-о  від  21.09.2012р.  про  ліквідацію  усіх  установ  ДержСЕС і процедура 
звільнення  за  скороченням  100%  працівників  ДержСЕС  вже  розпочалася  і  незаконно 
планується на початок грудня 2012 року.

На підставі викладеного, просимо Вас які можна скоріше виконати вимоги Кодексу 
адміністративного судочинства і відкрити провадження по справі № 2а-8124/12/2670, а також 
призначити її терміново до розгляду.
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