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Клопотання     про    прискорення    призначення 
справи    до    розгляду    та    виконання    вимог 
Кодексу адміністративного судочинства України

Шановна Тетяна Федорівна!

За кожною справою, яка знаходиться у будь-якому суді стоять доля та сподівання відповідних 
сторін на справедливий, неупереджений і вчасний їх розгляд; в цьому полягає однаковість судових 
справ. Проте, окрім іншого, деякі судові справи носять очевидність великої суспільної значимості за 
предметом спору, що на наш погляд, додає об'єктивних підстав для особливої уваги до них.

За  нашим  переконанням,  до  категорії  складних  справ,  суспільно-значимих,  а  тому 
потребуючих  особливої  уваги,   відноситься  і  справа  №  К/800/11931/13,  яка  знаходиться  у 
провадженні ВАСУ. (Такий висновок повністю узгоджується з пунктом 4 листа ВАСУ "Про деякі 
питання  практики  застосування  адміністративними  судами  норм  Кодексу  адміністративного 
судочинства України та інших нормативно-правових актів" № 09.1-22/688 від 25.07.2007р.)

Наша  організація  неодноразово  зверталася  до  Вас  з  клопотанням  про  прискорення 
призначення справи до розгляду: № 05-81 від 15.03.2013р. (т.ІІ-ІІ, а.с.170), № 05-89 від 21.03.2013р. 
(т.ІІ-ІІ, а.с.172), № 05-110 від 08.04.2013р. (т.ІІ-ІІ, а.с.193) та № 05-116 від 15.04.2013р. (т.ІІ-ІІ, а.с.201).

З аналогічними клопотаннями до суду звернулися і інші організації профспілки працівників 
охорони здоров'я України, які приєдналися до нашої касаційної скарги:

- Кримська Республіканська (т.ІІ-ІІ, а.с.188); 
- Вінницька обласна (т.ІІ-ІІ, а.с.199); 
- Одеська обласна (т.ІІ-ІІ, а.с.184); 
- Рівненська обласна (т.ІІ-ІІ, а.с.175); 
- Черкаська обласна (т.ІІ-ІІ, а.с.180);
- Чернівецька обласна (т.ІІ-ІІ, а.с.193). 
З огляду на те, що частиною другою статті 13 Закону України "Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності" від 15.09.1999р. встановлено, що Держава визнає профспілки повноважними 
представниками працівників  і  захисниками їх  трудових,  соціально-економічних прав  та  інтересів, 
співпрацює з профспілками в їх реалізації, а також те, що перелічені організації Профспілки, разом з 
нашою,  Донецькою  обласною,  є  повноважними  представниками  маже  трьох  сотень  тисяч  членів 
профспілки, - викликає законне занепокоєння і непорозуміння той факт, що усі вказані вище заявлені 
клопотання залишилися без задоволення, розгляду та належної уваги з боку суду. 

Нагадаємо,  що  після  відкриття  провадження  по  даній  справі  судом  першої  інстанції 
(27.06.2012року), перший повноцінний розгляд справи відбувся лише 03.01.2013р. - коли оскаржені 
пункти постанови відповідача - Кабінету Міністрів України - вже були виконані  і  рішення суду по 
суті заявлених позовних вимог  не має і досі; а ліквідували Державну санепідслужбу, на яку були 
покладені наглядові функції з забезпечення конституційних прав громадян на санепідблагополучча.

На  підставі  викладеного,  з  урахуванням  вимог  ст.  214-1  КАС  України,   —   просимо 
прискорити призначення даної справи до розгляду.
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