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Клопотання  про забезпечення 
адміністративного позову  

08.06.2012р., за № 05-135, нами був поданий Адміністративний  позов  про  визнання 
недійсними  та  незаконними   частину пункту 4 і пункту 5 постанови  Кабінету Міністрів 
України № 1184 від 14.11.2011 року,   а  також  частини  Додатку  до   неї.

На    сьогодні    продовжується    реалізація    оскаржених    пунктів    постанови 
Кабінету  Міністрів   України  “Про    затвердження    граничної  чисельності  працівників 
територіальних органів  центральних  органів  виконавчої  влади”  № 1184 від 14.11.2011 
року;  працівників Державної санепідслужби - частину вже звільнили за скороченням, інших 
-    попередили про вивільнення за  скороченням.   Все  це  тягне  за  собою напруженість в 
трудових колективах, скорочує   чисельність   наших   членських   організацій   Профспілки, 
ставить   під   загрозу належний стан та контрольованість  санепідблагополучча населення. 

Ті   застереження,   про   які   ми   вказували   у   своєму   першому   Клопотанні   про  
забезпечення   адміністративного   позову   (вих.№  05-136   від   08.06.2012р.),     знайшли 
своє підтвердження і на сьогодні,  виконання вказаних пунктів постанови Кабміну № 1184 від 
14.11.2011р.  дозволили  скоротити  значну кількість  не   тільки штатних  посад в установах 
Держсанепідслужби,  а  і  працівників   по  областям  (приклади  наведені  у  листах:  ЦК 
профспілки працівників    охорони   здоров'я    України  №  01-224   від    07.09.2012р., 
Вінницької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України № 03-24-
111 від 12.09.2012р.; Кримської Республіканської організації профспілки працівників охорони 
здоров'я України № 01-08-357 від 12.09.2012р.; Луганської обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я України № 154 від 12.09.2012р.; Одеської обласної організації 
профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України  №  151  від  13.09.2012р.;  Рівненської 
обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України  №  110  від 
13.09.2012р.;  Чернівецької  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я 
України №  66 від 13.09.2012р. (додаються). У Донецькій   області   станом   на   початок 
вересня   2012   року   скорочено  —  1036  штатних одиниць,  а до кінця року заплановано 
довести цю цифру до 2086 штатних одиниць (лист голови ради голів профспілкових комітетів 
держсанепідустанов Донецької області № 8336/01 від 03.09.2012р. (додається)). 

Більш  того,  Державна  санітарно-епідеміологічна  служба  України   14.09.2012р.  за 
№  06.38/733-і  спрямувала  керівникам  бюджетних  установ  і  організацій  Державної 
санепідслужби Термінове доручення з запитом про персональний склад ліквідаційних комісій 
цих  установ  (додаток  до  листа  Рівненської  обласної  організації  профспілки  працівників 
охорони  здоров'я  України  №  01-112  від  19.09.2012р.).  Ліквідація  Держсанепідслужби 
призведе до звільнення за скороченням 100% її працівників. 

Таким чином, вочевидь, що без вжиття судових заходів забезпечення позову, суттєво 
ускладнюється   захист   прав   і    інтересів   працівників   Державної   санепідслужби, 
членів  Профспілки  не  тільки  в  нашої  області,  а  і  в  інших  областях.  Невжиття  вказаних 
заходів   може    взагалі    зробити   неможливим   відновлення   порушених    інтересів 
працівників Державної санепідслужби та  потягти значні витрат з Державного бюджету. 
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З урахуванням викладеного,  у порядку ст.  124 Конституції  України,  ст.ст.  117  і  118 
КАС України,   -   просимо   постановити   ухвалу   про   вжиття   заходів   забезпечення 
нашого Адміністративного позову, а саме зупинити дію:

-  частини пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. 
“Про затвердження  граничної чисельності працівників територіальних органів центральних 
органів виконавчої  влади” в частині,   згідно якої  Міністерству охорони здоров'я доручено 
здійснити   заходи  щодо   ліквідації  бюджетних   установ   та   підприємств,   працівники 
яких  здійснюють  функції,  передбачені  положеннями  про  центральні  органи  виконавчої 
влади;

-   пункту   5   постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  1184   від   14.11.2011р. 
“Про  затвердження    граничної    чисельності    працівників    територіальних    органів 
центральних органів   виконавчої   влади”,   відповідно   до   якого    Міністерству  охорони 
здоров'я   разом  з Державною санітарно-епідеміологічною службою доручено забезпечити 
скорочення  у  2012 році  щокварталу не  менше ніж  6  тис.  працівників  установ  і  закладів 
державної санітарно-епідеміологічної   служби,   які  функціонують   у  системі  Міністерства 
охорони    здоров'я,   до  досягнення    затвердженої    цією    постановою    граничної 
чисельності    працівників  територіальних  органів  Державної  санітарно-епідеміологічної 
служби;

- частини Додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. 
“Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних 
органів  виконавчої  влади”,   яким  на 01.01.2013р.  встановлюється гранична  чисельність 
працівників Держсанепідслужби 29996, у тому числі державних службовців 2500.

Додатки:
1. Копія   публікації   Звернення   голови   ради   голів   профспілкових   комітетів 

держсанепідустанов Донецької області до Президента України та Прем'єр-міністра України 
(газета “Профспілкови вісті № 31 від 02.08.2012г. стор.6) — 1 прим. на 1 арк.; 

2.    Копія  листа  голови  ради  голів  профспілкових  комітетів  держсанепідустанов 
Донецької області № 8336/01 від 03.09.2012р. — 1 прим. на 1 арк.;

3. Копія нашого запиту до ЦК Профспілки № 05-205 від 05.09.2012р.  — 1 прим. на 1 
арк.; 

4.    Копія листа ЦК Профспілки № 01-224 від 07.09.2012р. — 1 прим. на 1 арк.; 
5.  Лист  Вінницької  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я 

України № 03-24-111 від 12.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
6.  Лист  Кримської  Республіканської  організації  профспілки  працівників  охорони 

здоров'я України № 01-08-357 від 12.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
7.  Лист  Луганської  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я 

України № 154 від 12.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
8.  Лист  Одеської  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я 

України № 151 від 13.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
9.  Лист  Рівненської  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони  здоров'я 

України № 110 від 13.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
10. Лист Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я 

України №  66 від 13.09.2012р. - 1 прим. на 1 арк;
11.  Копія  листа  Рівненської  обласної  організації  профспілки  працівників  охорони 

здоров'я України № 01-112 від 13.09.2012р. (з додатками) - 1 прим. на 3 арк.;
12. Квитанція про сплату судового збору — 1 прим. на 1 арк.

Заст.голови
з правової роботи                                                                                                       С.П.Маловичко


