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Справа № 2а-8124/12/2670

Апеляційна скарга на  ухвалу Окружного
адміністративного суду  міста  Києва  від
27.06.2012р. по справі № 2а-8124/12/2670

27  червня  2012  року,  ухвалою  Окружного  адміністративного  суду міста  Києва  по 
справі № 2а-8124/12/2670 (далі – Ухвала), нам було відмовлено у задоволенні Клопотання 
про забезпечення Адміністративного позову про  визнання недійсними    та   незаконними 
частини пункту 4  і  пункту 5 постанови   Кабінету  Міністрів  України № 1184 від 14.11.2011 
року,   а  також  частини  Додатку  до   неї.

Вважаємо, що висновки суду, викладені в Ухвалі не відповідають обставинам справи 
з наступних підстав:

Згідно  статті  117  Конституції  України,  Кабінет  Міністрів  України  в  межах  своєї 
компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Стаття  113  Основного  Закону,  зобов’язує  Кабінет  Міністрів  України  у своїй  дія-
льності керуватися Конституцією і законами України.

Згідно   з   Законом   України   “Про   Кабінет   Міністрів України”   від   07.10.2010р. 
та  відповідно до пункту 7 параграфу 8 розділу 2 Регламенту Кабінету Міністрів  України 
(затв.постановою Кабінету Міністрів  України  № 950 від  18.07.2007р.)  (далі  — Регламент 
Кабміну), питання   діяльності   зокрема   міністерств   у   Кабінеті   Міністрів   України 
представляють  відповідні  міністри.  Згідно  пункту  5  параграфу  33  глави  2  розділу  4 
Регламенту Кабміну,  — проект акту Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню 
усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку.

З  доданих  до  нашого  Адміністративного  позову документів  –  листів  Секретаріату 
Кабінету   Міністрів   України № 17-12/182 від 02.03.2012р. та МОЗ України  №11.01-29/17 
від  06.01.2012р.,  –  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. 

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 
офіційно заявили у Клопотанні про забезпечення адміністративного позову, що на сьогодні 
продовжується  реалізація  вказаних  пунктів  постанови Кабінету  Міністрів   України “Про 
затвердження    граничної  чисельності  працівників  територіальних  органів  центральних 
органів  виконавчої  влади”  №  1184  від  14.11.2011  року;  працівників  Державної 
санепідслужби  -  частину  вже  звільнили,  інших  -    попередили  про  вивільнення  за 
скороченням. Все це тягне за собою напруженість в трудових колективах. Наполягаємо, що 
невживання  заходів  забезпечення  позову,  суттєво  ускладнює  захист  прав  і  інтересів 
працівників Державної санепідслужби або взагалі може стати неможливим їх поновлення. 
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На підставі викладеного, у порядку ст.ст. 55 та 124 Конституції України, ч. 2 ст.185, 
ч. 3 ст. 186 та п.3 ч.1 ст. 202 КАС України,  — 

просимо:

1. Не вважати пропущеним строк звернення з апеляційної скаргою або поновити його.
2. Розглянути апеляційну скаргу за участю представника позивача.
3. Скасувати  ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.06.2012 

року  по  справі  №  2а-8124/12/2670  та  постановити  нове  рішення,  яким  задовольнити  у 
повному обсязі наше Клопотання про  забезпечення Адміністративного позову про  визнання 
недійсними та   незаконними    частини пункту 4  і  пункту 5 постанови   Кабінету  Міністрів 
України  № 1184 від 14.11.2011 року, а  також  частини  Додатку  до   неї. 

Примітки.
1. З ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.06.2012 року по 

справі № 2а-8124/12/2670 ми мали можливість ознайомитися лише 06.07.2012 року, на сайті 
Єдиного державного реєстру судових рішень; письмова копія Ухвали нами не отримана.

2. Оригінал довіреності на повноваження Маловичко Сергія Павловича оскаржувати 
судові рішення знаходиться у матеріалах справи.

Додатки:
1. Копія Апеляційної скарги — 1 прим. на 2  арк.;
2.  Копія  Ухвали  Окружного  адміністративного  суду міста  Києва  від  27.06.2012  року по 
справі № 2а-8124/12/2670 з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень — 2 прим. на 
2  арк.;
3. Квитанція про сплату судового збору — 1 прим. на 1 арк. 
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