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Заява про приєднання до касаційної скарги 
на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 04 лютого 2015 року та

ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 04 червня 2015 року

Приєднуємось   до   касаційної   скарги   Професійної спілки працівників охорони
здоров'я  України  на   постанову  Окружного  адміністративного  суду    міста  Києва   від
04.02.2015р. та ухвалу  Київського апеляційного адміністративного суду від 04 червня 2015
року  по справі  № 826/19610/14,  якими було відмовлено у задоволенні  адміністративного
позову до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною частини абзацу 2 пункту 1
постанови  Кабінету  Міністрів  України   «Про  оптимізацію  системи  центральних  органів
виконавчої влади» № 442  від 10 вересня 2014 року.

Постанова суду порушує  наші інтереси (веде до скорочення чисельності членів та
організацій  Профспілки),  а  також  порушує  інтереси  тисяч  працівників  Державної
санепідслужби України завдяки прогнозованим планам щодо їх звільнення. 

Так,  згідно  пункту  14  Плану  заходів  з  реорганізації  Держветфітослужби   (затв.
пунктом 3 наказу Державної  ветеринарної  та  фітосанітарної  служби України "Про заходи
пов'язані з реорганізацією Держветфітослужби від 18.05.2015р. № 1479), вже до 15.09.2015
року  приписано:  "здійснити  приймання-передачу  майна,  майнових  прав  та  обов'язків  з
балансу Державної  ветеринарної  та  фітосанітарної  служби,  Державної  інспекції  з  питань
захисту  прав  споживачів  та  Державної  санітарно-епідеміологічної  служби  на  баланс
Державної служби України з питань  безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
на підставі передавальних актів".  Ці дії пов'язані із робочими містами членів Профспілки,
які  частково  не  будуть  включені  до  штатного  розпису  за  фактом  виконання  пункту  12
вказаного Плану. Підтвердження таких висновків, наприклад,  міститься у листах Державної
санітарно-епідеміологічної служби України:

- № 04-04-13-11280/10 від 30.12.2014р.  на адресу Федерації  профспілок Черкаської
області, у якому т.в.о.Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Протас
С.В.  прогнозує  як  «масове  скорочення  фахівців  гігієнічного/епідемічного  профілю»,  так  і
«некеровану епідемічну ситуацію,  зростання  витрат  бюджету і  коштів  громадян,  а  також
соціальну напругу в суспільстві».  У якості прикладу  прогнозується подвоєння кількості
випадків інфекційних хвороб на 2015 рік, що становитиме 12,4 млн. осіб з відповідними
фінансовими втратами до 29 млрд. грн. (а.с.86-87);

-  №  06.21-10945/17  від  30.11.2014р.  (а.с.  83-85),  спрямованого  до  Міністерства
фінансів України стосовно фінансового забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією норм
постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014р.  № 442 у 2015 році.  З  додатків  до
вказаного листа слідує, що у Державній санітарно-епідеміологічній службі України у 2015
прогнозується звільнення в: 

 Центральному апараті:    63 – 43 = 20 працівників з необхідними виплатами від-
повідно до законодавства – 1349,2 тис.грн.; 
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 Державних установах:   22098 – 18375 = 3723 працівника з необхідними випла-
тами відповідно до законодавства – 219327,5 тис.грн.;

 Територіальних органах: 6750 – 6026 = 724 працівника з необхідними виплата-
ми відповідно до законодавства – 65087 тис.грн.

Усе  разом  складає:  4464  працівника з  необхідними  виплатами  відповідно  до
законодавства 285763,7 тис.грн. 

А головне, що усе це відбувається на підставі  абзацу 1 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України № 442 від 10.09.2014р., який взагалі не приписує будь-яких дій відносно
"Державної санітарно-епідеміологічної служби України" (додатково див. ухвалу Київського
апеляційного адміністративного суду від 02.07.2015р. по цій справі № 826/19610/14).

Просимо  призначити  справу  до  розгляду  у  найкоротший  термін  та  задовольнити
касаційну скаргу Професійної спілки працівників охорони здоров'я України на  постанову
Окружного  адміністративного  суду    міста  Києва   від  04.02.2015р.  та  ухвалу  Київського
апеляційного  адміністративного  суду  від  04  червня  2015  року  по  справі   по  справі  №
826/19610/14  у повному обсязі.

Примітка - наша організація діє за єдиним Статутом Професійної спілки працівників
охорони здоров'я України, який знаходиться у матеріалах справи.

Додаток
1.  Копія  наказу   Державної  ветеринарної  та  фітосанітарної  служби  України  "Про

заходи пов'язані з реорганізацією Держветфітослужби від 18.05.2015р. № 1479 - 1 прим. на 6
арк.

2. Квитанція про сплату судового збору — 1 прим. на 1 акр.
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