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Клопотання про заборону вчиняти дії
Остаточне рішення по справі № 2а-17130/12/2670 судом не ухвалено і питання
законності 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.
Провадження по справі було відкрите у червні 2012 року, а перше судове засідання
розгляду справи відбулося лише 03.01.2013р., що сприяло та призвело до виконання
оскаржених пунктів Постанови 1184.
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 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.
Заздалегідь відповідачу було відомо про ризики великої недостатності коштів для
розрахунків з працівниками установ ДержСЕС, про необхідність припинення заходів,
пов'язаних з ліквідацією закладів і установ Державної санітарно-епідеміологічної служби
України (Звернення профспілки працівників охорони здоров'я України № 01-319 від
30.112012р. до Прем'єр-міністра України (том справи ІІ, а.с.20-21).
Про негативні наслідки виконання Постанови 1184 для усього населення країни
вказано у Зверненні Ради Федерації професійних спілок України (ФПУ) до відповідача,
Президента України і РНБО України, затвердженого постановою Ради № Р-6-10 від
12.12.2012р. (том справи ІІ, а.с.22-24). Відповідь на Звернення не отримана; загрози,
зазначені у ньому актуальні і досі.
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.
На підставі викладеного, у порядку п.3 ч.1 ст. 215 КАС України, з урахуванням
великої суспільної значимості порушених питань та з метою забезпечення прав тисяч
працівників ліквідованих установ Державної санепідслужби України, усього населення
країни на належне санепідблагополучча, до ухвалення рішення по касаційної скарзі просимо
заборонити усім Державним реєстраторам в Україні виключати з Єдиного Державного
реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців бюджетні заклади, установи і
організації — санітарно-епідеміологічні станції.
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Примітки.
1. Якщо розгляд заявленого клопотання потребує сплати судового збору, то просимо
відстрочити строк його сплати.
2. Усі додані до клопотання документи є у матеріалах справи.
Додатки:
1. Копія Звернення Профспілки працівників охорони здоров'я України № 01-319 від
30.11.2012р. до Прем'єр-міністра України — 1 прим. на 1 акр.;
2. Зверненні Ради Федерації професійних спілок України (ФПУ) до відповідача,
Президента України і РНБО України, затвердженого постановою Ради № Р-6-10 від
12.12.2012р. — 1 прим. на 3 акр.
3. Копія наказу МОЗ України “Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України” №
176-О від 21.09.2012р. (з частиною додатку до нього) — 1 прим. на 9 арк.
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