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Шановний Павле В'ячеславовичу!

06.03.2013р.,  ухвалою  Вищого  адміністративного  суду  України  було  відкрите 
касаційне  провадження  за  нашою  касаційною  скаргою  на  постанову  Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 3 січня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного 
адміністративного суду від 21 лютого 2013 року з витребуванням справи № 2а-17130/12/2670 
з Окружного адміністративного суду міста Києва.

За  інформацією  з  Вищого  адміністративного  суду  України  вказана  справа  до  суду 
касаційної інстанції ще не надійшла.

Враховуючи  велику  суспільну  значимість  порушеного  питання,  просимо  сприяти 
терміновому направленню матеріалів справи № 2а-17130/12/2670 (попередній номер справи 
2а-8124/12/2670)  до  Вищого  адміністративного  суду України,  дотриманню вимог  Кодексу 
адміністративного  судочинства  України  та  наших  конституційних  прав  на  касаційне 
оскарження рішень суду.

Додаток — копія ухвали  Вищого адміністративного суду України від 06.03.2013р. (з 
Єдиного  державного  реєстру  судових  рішень  за  адресою  в  інтернеті 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29904491 ) — 1 прим. на 1 арк.

Заст.голови
з правової роботи                                                                                                       С.П.Маловичко

тел. 062 338 08  57

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29904491


   

ВИЩИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СУД  УКРАЇНИ
У Х В А Л А

06 березня 2013 року                              Київ                                        К/800/11931/13

   Суддя Вищого адміністративного суду України Весельська  Т.Ф.,  перевіривши касаційну 
скаргу Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України на 
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 3 січня 2013 року та ухвалу 
Київського  апеляційного  адміністративного  суду  від  21  лютого  2013  року  у  справі  за  її 
позовом  до  Кабінету  Міністрів  України  про  визнання  недійсними  пунктів  постанови  та 
додатку до неї,-

в с т а н о в и в:
          Касаційна  скарга  відповідає  вимогам  статті  213  КАС  України;  перешкоди  для 
відкриття  касаційного провадження відсутні.

Керуючись статтями 214-216 Кодексу адміністративного судочинства                                                  України,     -  
у х в а л и в:

          Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Донецької обласної організації 
профспілки  працівників  охорони  здоров'я  України  на  постанову  Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 3 січня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного 
адміністративного суду від 21 лютого                  2013 року у справі за її позовом до Кабінету 
Міністрів України про визнання недійсними пунктів постанови та додатку до неї.

Витребувати справу № 2а-17130/12/2670 з Окружного адміністративного суду міста Києва.

Направити особам, які беруть участь у справі, копію цієї ухвали разом з інформацією про їхні 
права та обов'язки, а також копію касаційної скарги (крім особи, яка її подала), на яку можуть 
бути подані заперечення.

         Ухвала оскарженню не підлягає. 
Суддя Вищого
адміністративного                                                                    Т.Ф. Весельська
суду України                                        
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