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справа № 2а-17130/12/2670

08.06.2012р., за № 05-135, нами був поданий Адміністративний позов про визнання
недійсними та незаконними частину пункту 4 і пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України № 1184 від 14.11.2011 року, а також частини Додатку до неї.
Двічі (разом з позовом та 25.09.2012р. за № 05-232) ми подавали клопотання про
забезпечення вказаного позову шляхом призупинення виконання відповідних пунктів
постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. Кожного разу суд відмовляв в
них, посилаючись на відсутність “явної очевидної протиправності” оскаржених пунктів
постанови Кабміну та будь-яких загроз від подальшого її виконання (ухвали окружного
адміністративного суду по справі № 2а-8124/12/2670 від 27.06.2012р. та від 26.09.2012р.).
Постановляючи такі ухвали суд вказував на необхідність з'ясування цих питань під час
судового засідання.
Частиною 7 статті 171 КАС України встановлено, що Адміністративна справа щодо
оскарження нормативно-правових актів вирішується протягом розумного строку, але не
пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з
урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити строк розгляду
справи, але не більш як на один місяць. Перше судове засідання по справі було призначено на
25.12.2012р. ухвалою суду від 17.12.2012р.
У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження
нормативно-правового акта суд зобов'язує відповідача опублікувати оголошення про це у
виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений. Оголошення має бути
опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду (частини 3 та 5 статті 171КАС
України). На жаль, цього не було зроблено і повноцінний розгляд справи вочевидь буде
перенесений...
На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011
року, Міністерство охорони здоров'я України 21.09.2012р. видало наказ № 176-о «Про
ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я України»” і у грудні цього року вже завершується процес
ліквідації вказаних закладів зі 100% вивільненням усіх працівників Держсанепідслужби
України.
На теперішній час виявлена ціла низка проблем та загроз, вирішення яких не тільки
потребує масштабного та системного оновлення законодавчої бази, але і фізично більшого
часу для опрацювання як організаційних, так і соціально-трудових питань (юридична
відсутність правонаступників установ Держсанепідслужби при фактичної її реорганізації
шляхом перетворення, працевлаштування десятків тисяч працівників, забезпечення
санепідблагополучча населення тощо).
Все це стало причиною прийняття 29.11.2012р. у порядку вимог частини 2 статті 49-4
Кодексу законів про працю України звернення Центрального комітету профспілки
працівників охорони здоров'я України Кабінету Міністрів України, МОЗ України та
ДержСЕС про термінове припинення заходів пов'язаних з ліквідацією закладів і установ
Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вивільненням їх працівників.
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З доданих до нашого Адміністративного позову документів – листів МОЗ України
№11.01-29/17 від 06.01.2012р. та Секретаріату Кабінету Міністрів України № 17-12/182
від 02.03.2012р., – явно слідує, що вказаним вищим виконавчим органам влади невідомі
будь-які документальні підтвердження законності та обґрунтованості оскаржуваних
адмінпозовом пунктів постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011 року,
а також частини Додатку до неї; з Міністерством охорони здоров’я України, це
питання взагалі не узгоджувалось. Це прямо вказує на порушення відповідачем регламенту
при прийнятті оскаржених пунктів його постанови № 1184 від 14.11.2011р.
Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності” від 15.09.1999р., держава визнає профспілки повноважними представниками
працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. І ми, як
обласна профспілкова організація офіційно заявляємо що подальше виконання оскаржених
пунктів постанови приведе не тільки до незаконних вивільненнь 100% працівників
ДержСЕС, але і до загроз санепідблагополучча населення. Поновлення порушених прав
працівників після ліквідації юридичних осіб в яких вони працювали взагалі може статися
неможливим. Такої ж позиції щодо загроз та порушення Регламенту Кабінету Міністрів
України відповідачем під час прийняття оскарженої постанови дотримується і Федерація
профспілок України, яка представляє інтереси понад вісім мільйонів громадян — членів
різних профспілок; 12.12.2012р. на засіданні Ради ФПУ було прийнято відповідне
Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки
і оборони України.
З урахуванням викладеного, у порядку ст. 124 Конституції України, ст.ст. 117 і 118
КАС України, - просимо постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення
нашого Адміністративного позову, а саме зупинити дію:
- частини пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р.
“Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних
органів виконавчої влади” в частині, згідно якої Міністерству охорони здоров'я доручено
здійснити заходи щодо ліквідації бюджетних установ та підприємств, працівники
яких здійснюють функції, передбачені положеннями про центральні органи виконавчої
влади;
- частини Додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р.
“Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних
органів виконавчої влади” (зі змінами постановою відповідача № 1050 від 14.11.2012р.), яким
на 01.01.2013р. встановлюється гранічна чисельність працівників Держсанепідслужби 7500,
у тому числі державних службовців 2500.
Додатки:
1. Копія Звернення ЦК Профспілки працівників охорони здоров'я України — 1 прим.
на 1 арк.;
2. Копія Звернення Ради ФПУ (з постановою № Р-6-10 від 12.12.2012р.) — 1 прим. на
3 арк.;
3. Квитанція про сплату судового збору — 1 прим. на 1 арк.
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