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Шановна Тетяна Федорівна!
15.04.2013р., телефоном інформаційно-довідкової служби ВАСу ми дізналися, що не
зважаючи на наше клопотання № 05-110 від 08.04.2013р. про прискорення справи до
розгляду, її розгляд не був призначений. Додатково ми отримали лист від ВАСу № БП 35-37
від 05.04.2013р., в якому вказується, що справа буде розглядатися у порядку черговості. У
Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступні справи, які були у Вашому
провадженні та розглянуті по суті — 2010 - 2011 року реєстрації.
Розуміємо, що кожна справа має велике значення для її сторін, що судді Вищого
адміністративного суду України мають велике навантаження з огляду на кількість справ, які
знаходяться у провадженні суддів, проте, за розглядом даної справи по суті стоїть не тільки
доля десятків тисяч колишніх працівників ліквідованих установ Державної санепідслужби
України, але і доля їх родин, доля санепідблагополучча країни... Кожен день який проходить
та залишає питання законності ліквідації установ ДержСЕС відкритим — збільшує загрози
негативних наслідків, які вже сталися (порушення законних інтересів колишніх працівників
установ ДержСЕС, руйнування налагодженої системи забезпечення санепідблагополучча
населення) та які можуть статися (наприклад, стане неможливим повернення працівникам
боргів з заробітної плати та вихідної допомоги на фоні юридично відсутніх правонаступників
ліквідованих установ).
Кримська Республіканська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Черкаська та Чернівецька
обласні організації профспілки працівників охорони здоров'я України, які на сьогодні
приєдналися до нашої касаційної скарги (чим додатково підкреслили велику суспільну
значимість порушених питань і необхідність термінового її розгляду), надали мені
повноваження представляти і їх інтереси по даній справі у суді, тому і від імені зазначених
законних представників працівників галузі, з урахуванням вимог ст. 214-1 КАС України, —
просимо прискорити призначення даної справи до розгляду.
Примітка. Просимо не вважати наполегливість у цьому питанні тиском на суд; цим
вимушеним повторним клопотанням ми лише намагаємося привернути увагу суду до
актуальності даної проблеми і підкреслити її велику суспільну значимість.
Додатки — копії довіреностей від зазначених вище організацій профспілки
працівників охорони здоров'я України — по 1 прим., кожна на 1 арк.
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