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Клопотання про відкриття провадження 
та призначення справи до розгляду

Шановний Ігоре Хажмуридовичу! 
                                                                  

04.03.2013р., Вищим адміністративним судом України були отримані наші Касаційна скарга на 
частину ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 21.02.2013р.  по справі № 2а — 
17130/12/2670  (вих. № 05-71 від 01.03.2013р.) та Клопотання про заборону вчиняти дії  (додаток до 
Касаційної скарги (вих. номер клопотання 05-72 від 01.03.2013р.)).

Остаточне   рішення   по   справі    №  2а-17130/12/2670   судом   не   ухвалено   і   питання  
законності  оскаржених нами частини пункту 4 і  пункту 5 постанови   Кабінету  Міністрів  України 
№ 1184  від  14.11.2011  року,    а   також   частини   Додатку   до    неї  (далі  — Постанова  1184)  
залишаються невирішеними. 

Пунктом   4   Постанови   1184,   відповідачем   було   приписано  Міністерству   охорони 
здоров'я  здійснити заходи щодо ліквідації   бюджетних установ та  підприємств,   працівники яких 
здійснюють функції, передбачені положеннями про центральні органи виконавчої влади. За   наказом 
МОЗ   України  №  176-О  від   21.09.2012р.,   виданим   на   виконання   пункту   4 Постанови   1184  
усі    державні   заклади,   установи   та    організації,   що   належать   до   сфери управління  
Міністерства охорони здоров'я України вже завершують процедуру ліквідації.

На   сьогодні  поки ще   не   відбулося   виключення  Державними   реєстраторами   в  Україні з  
Єдиного   Державного   реєстру  юридичних   осіб   і   фізичних   осіб   підприємців   бюджетних  
закладів,   установ   і   організацій    —  санітарно-епідеміологічни   станцій,   але   сам   процес  
близький до завершення і  привів до 100% вивільнення їх працівників — переважно членів нашої 
Профспілки працівників охорони здоров'я України.

Мають   місто   чисельні   борги   з   заробітної   плати   (несплачені   компенсації   за 
невикористані   щорічні   відпустки),   вихідної   допомоги   вивільненим   у   грудні   2012   року  
працівникам ДержСЕС. У   разі   виключення   санітарно-епідеміологічних   станцій  —  бюджетних  
закладів, установ   і   організацій  Державної   санепідслужби  України   з  Единого  Державного 
реєстру юридичних осіб  і  фізичних осіб підприємців,  — поновлення  порушених  інтересів  і  прав  
працівників    буде    неможливим,    тому    що    ліквідація    вказаних    закладів    не    має 
правонаступників. 

Розуміємо велику навантаженість у роботі  Вищого адміністративного суду України,  але,   з 
урахуванням великої   суспільної   значимості   порушених   питань   та   з   метою   забезпечення  
прав  тисяч працівників    ліквідованих   установ   Державної    санепідслужби   України,    без 
перебільшення  усього    населення  країни  на  належне  санепідблагополучча,  — просимо сприяти 
відкриттю провадження по  справі  та  призначення її  до  розгляду у  строки,  передбачені  Кодексом 
адміністративного  судочинства,  а  також  першочерговому  розгляду  нашого  клопотання  05-72  від 
01.03.2013р. 

Примітка.  Просимо повідомити номер довідкової служби ВАСУ, жоден з  вказаних на сайті 
http://www.vasu.gov.ua/ua/question_answer.html?_m=faq&_t=faq&faq_id=11&_c=view не працює.
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