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Про реєстрацію та коригування
наказу МОЗ № 176-о від 21.09.2012р.
Статтею 43 Конституції  України встановлено,  що кожен має право на працю, що включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості  у  виборі  професії  та  роду  трудової  діяльності,  реалізовує  програми  професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. За даною 
нормою Основного Закону, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці; громадянам 
гарантується захист від незаконного звільнення.

Частина  4  статті  49  Конституції  України  закріплює  за  державою  зобов'язання  щодо 
забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя.

Відповідно до  Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» № 493/92 від 03.10.1992р., нормативно-правові 
акти,  які  видаються  міністерствами  і  які  зачіпають  права,  свободи  й  законні  інтереси  громадян 
підлягають державній реєстрації.

Стаття 106 Конституції України встановлює, що укази Президента України є обов'язковими до 
виконання на території України.

21.09.2012р.,  Міністерством  охорони  здоров'я  України  прийнято  наказ  №  176-о  «Про 
ліквідацію  бюджетних  закладів,  установ  та  організацій,  що  належать  до  сфери  управління 
Міністерства охорони здоров'я України» (далі —  Наказ), який не був зареєстрований в Міністерстві  
юстиції України. 

Пунктом  3.1  Наказу,  головам  ліквідаційних  комісій  приписано  “у  двомісячний  строк з 
моменту реєстрації цього наказу здійснити в установленому законодавством порядку заходи щодо 
ліквідації юридичних осіб” (мова йде про ліквідацію Державних санепідстанцій).

Пункт 3.5 Наказу зобов'язує  голів ліквідаційних комісій попередити відповідні профспілкові 
органи Державних санепідстанцій про вивільнення працівників  у зв'язку з ліквідацією юридичної 
особи.

Частиною  2  статті  49-4  КЗпП  України  встановлено,  що ліквідація  підприємств  може 
здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації  з цього питання, 
включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це 
може стосуватися,  про строки проведення звільнення.  Власник або уповноважений ним орган  не 
пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками 
про  заходи  щодо  пом'якшення  несприятливих  наслідків  будь-якого  звільнення.  (Такі  ж  вимоги 
встановлені  і  частиною 3 статті  22 Закону України  “Про професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії  
діяльності” від 15.09.1999р.).

На  підставі  викладеного,  просимо  роз'яснити  причини  нереєстрації  Наказу  в  Міністерстві 
юстиції України та усунути внутрішні неузгодженості його пунктів 3.1 та 3.5 з урахуванням вимог 
трудового законодавства.

Додаток —  копія наказу МОЗ України № 176-о від 21.09.2012р. — 1 прим. на 3 арк.
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