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Заява про роз'яснення судового рішення
та виправлення описок

04 грудня 2013 року, ухвалою Вищого адміністративного суду України (далі - Ухвала), наша
касаційна  скарга,  до  якої  приєдналися  Вінницька,  Одеська,  Рівненська,  Черкаська,  Чернівецька
обласні та Кримська республіканська організації  профспілки працівників охорони здоров'я України
була залишена без задоволення, а ухвала Київського апеляційного адміністративного суду України від
21.02.2013р. - без змін.

Повний текст Ухвали наша організація отримала 16.12.2013р.
Наша  та  вказані  організації  діють  за  єдиним  Статутом  та  мають  належність  до  однієї

Профспілки працівників охорони здоров'я України. 
З огляду на це, - просимо виправити наступні описки: 
- у вступної, описової та резолютивної частинах Ухвали

замість "...організації профспілок працівників охорони здоров'я України"
вказати "...організації профспілки працівників охорони здоров'я України".

- у надісланої нам копії Ухвали відсутнє посилання на номер судової справи (на відміну на
його зазначення у примірнику Ухвали, розміщеної у Єдиному державному реєстрі судових рішень за
наступною адресою в інтернеті http://reyestr.court.gov.ua/Review/35944873 ).

І у нашій касаційній скарзі, і у виступі під час розгляду даної справи Вищім адміністративним
судом України, нами було чітко зазначено, що 27 листопада 2012р.,  ухвалою Київського апеляційного
адміністративного суду по цій самій справі, але за попереднім її № 2а-8124/12/2670 (том справи  І-I
а.с. 224-226), була скасована ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012р.
по  справі  №  2а-8124/12/2670  та  визнано  незаконним  залишення  нашого  позову  без  розгляду
рішенням  суду  першої  інстанції  з  підстав  “пропуску  строку  звернення  до  суду”.  Відповідно  до
частини 5 статті 124 Конституції  України судові рішення ухвалюються судами іменем України і  є
обов'язковими до виконання на всій території України; вказана  ухвала  Київського апеляційного
адміністративного суду від 27 листопада 2012р. не оскаржувалася та була чинною і на момент
розгляду  справи  ВАСУ  04.12.2013р.,  і  на  момент  прийняття  ухвали  іншим  складом  суддів
Київського  апеляційного  адміністративного  суду  21.02.2013р. Враховуючи  велику  суспільну
значимість даної справи та великий резонанс від результатів її розгляду, - залишилося незрозумілим
не тільки не зазначення цих наших аргументів в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від
04.12.2013р., але і відсутність юридичної аргументації залишення поза увагою суду даних аргументів.

На  підставі  викладеного,  у  порядку  статті  170  КАС  України,  просимо  роз'яснити  Ухвалу
відносно вищенаведеного аспекту.

Заст.голови з правової роботи,
представник позивача та осіб,
які приєдналися до касаційної
скарги                                                                                                                                        С.П.Маловичко

тел. 062 338 08  57


