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Клопотання про відкриття провадження
та призначення справи до розгляду

Справа № 2а-8124/12/2670

Шановна Олена Євгеніївна!
Вимушені повторно звертатися до суду з приводу дотримання вимог Кодексу
адміністративного судочинства і відкриття провадження по справі № 2а-8124/12/2670, а
також призначення її терміново до розгляду.
02.11.2012р., телефоном канцелярії суду (044 254 21 99), ми дізналися про можливе
відкриття провадження та призначення справи до слухання на 27.11.2012р. Ваша честь, ми
дійсно розуміємо велику навантаженість у роботі суду, додаткову напруженість, яка пов'язана
з виборчим процесом, однак, якщо наше клопотання про забезпечення адміністративного
позову не буде підтримано судом апеляційної інстанції, настануть незворотні події та будуть
порушені не тільки інтереси та права тисяч працівників Державної санепідслужби, але і
права громадян країни на належне санітарно-епідемічне благополучча, які гарантовані
статтями 43 та 49 Конституції України.
До нашої апеляційної скарги приєдналися та продовжують приєднуватися
профспілкові і інші громадські організації, трудові колективи, що підкреслює очевидність та
соціальну значимість порушених перед судом питань.
Для підтвердження актуальності та гостроти ситуації, яка склалася у зв'язку з
виконанням оскаржених нами ще у червні 2012 року пунктів постанови Кабінету Міністрів
України № 1184 від 14.11.2011р., надсилаємо декілька колективних звернень — закликів про
допомогу. Якщо на початок грудня дія оскаржених пунктів постанови Кабміну № 1184
не буде призупинена — може не залишитися тих, кого необхідно які можна скоріше
захистити (100% працівників звільнять у зв'язку з ліквідацією установ ДержСЕС) і
кого суд дійсно може ще врятувати.
Примітка. Довіреність на повноваження Маловичка С.П. знаходиться у матеріалах
справи.
Додатки:
1. Звернення колективу Дружківської міської санепідстанції (37 підписів) — 1
прим. на 2 арк.;
2. Звернення трудового колективу Київської районної санітарно-епідеміологічної
станції (м.Донецьк) — 1 прим. на 1 арк.;
3. Звернення голови профкому Старобешевської райСЕС — 1 прим. на 1 арк.
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