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Клопотання  про забезпечення 
адміністративного позову  

08.06.2012р., за № 05-135, нами був поданий Адміністративний  позов  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.

На  сьогодні  продовжується  реалізація  незаконних  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 за скороченням, інших -   попередили про 
вивільнення за скороченням. Все це тягне за собою напруженість в трудових колективах, 
скорочує  чисельність  наших  членських  організацій  Профспілки,  ставить  під  загрозу 
належний стан та контрольованість  санепідблагополучча населення. Подальше виконання 
постанови КМУ № 1184 від 14.11.2011р.,  тягне  за  собою очевидну небезпеку заподіяння 
шкоди  нашим інтересам.  Без  вжиття  таких  заходів,  суттєво  ускладнюється  захист  прав  і 
інтересів членів Профспілки, більш того,   може   стати   неможливим   або   взагалі    для   їх 
відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, тем більш матеріальних з 
Державного  бюджету.  Додані  до  нашого  Адміністративного  позову документи,  -  прямо  і 
очевидно вказують на  ознаки протиправності прийняття оскарженої частини Постанови № 
1184.

З урахуванням викладеного, у порядку ст. 124 Конститції  України, ст.ст.  117 і  118 
КАС  України,  -  просимо  постановити  ухвалу  про  вжиття  заходів  забезпечення  нашого 
Адміністративного позову, а саме про заборону виконання:

- 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;

-  пункту  5  постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  1184  від  14.11.2011р.  “Про 
затвердження  граничної  чисельності  працівників  територіальних  органів  центральних 
органів  виконавчої  влади”,  відповідно  до  якого   Міністерству охорони  здоров'я  разом  з 
Державною санітарно-епідеміологічною службою доручено забезпечити скорочення у 2012 
році щокварталу не менше ніж 6 тис.  працівників установ і закладів державної санітарно-
епідеміологічної  служби,  які  функціонують  у системі  Міністерства  охорони  здоров'я,  до 
досягнення  затвердженої  цією  постановою  граничної  чисельності  працівників 
територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби;

- частини Додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 14.11.2011р. 
“Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних 
органів  виконавчої  влади”,  яким  на  01.01.2013р.  встановлюється  гранічна  чисельність 
працівників Держсанепідслужби 29996, у тому числі державних службовців 2500.
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