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Про розшук Адміністративного позову
та  Клопотання про забезпечення 
а д м і н і с т р а т и в н о г о  п о з о в у

09.06.2012р.,  до  Окружного  адміністративного  суду  міста  Києва  рекомендованим 
листом Укрпоштою були направлені 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  (вих.№  05-135  від 
08.06.2012р.) та Клопотання про забезпечення адміністративного позову (вих.№ 05-136 від 
08.06.2012р.) (номер поштового відправлення 8300121736899).

За даними офіційного сайту Укрпошти (http://80.91.187.254:8080/servlet/SMCSearch2?
barcode=8300121736899&lang=ua), відправлення за номером 8300121736899 було вручене за 
довіреністю  14.06.2012  об’єктом  поштового  зв’язку  Київ  міська  дирекція  МСП-601 з 
індексом  01601,  що  вказує  на  отримання  повноважним  представником  Окружного 
адміністративного  суду міста  Києва  і  Адміністративного  позову,  і  Клопотання  про  його 
забезпечення.

Звернувшись телефоном до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва 
15.06.2012р. і 19.06.2012р., нам двічі повідомили, що ні вказаного Адміністративного позову, 
ні Клопотання про його забезпечення у суді не зареєстровано?

Враховуючи  суспільну  важність  порушеного  питання,  заплановане  порушення 
трудових прав тисяч працівників Державної санепідслужби (чергове звільнення заплановано 
вже  на  01.07.2012 року),  просимо терміново  прийняти  усі  необхідні  засоби  для  розшуку 
наших  Адміністративного  позову  та  Клопотання  про  його  забезпечення,  забезпечити 
належний їх розгляд;  також просимо терміново розглянути електронну копію Клопотання 
про забезпечення адміністративного позову (вих.№ 05-136 від 08.06.2012р.), яку додаємо до 
цього листа.

Примітки.

1.  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.

2.  Наша  організація  є  неприбутковою.  Згідно  п.7  ч.1  ст.  5  Закону  України  “Про 
судовий  збір”  від  08.07.2011  р.,  громадські  організації,  які  звернулися  у  випадках, 
передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, 
- звільняються від сплати судового збору. Якщо суд дійде висновку про необхідність сплати 
судового збору з нашої сторони, просимо відстрочити таке зобов'язання, тем більш, що до 
Адміністративного   позову  (вих.№  05-135  від  08.06.2012р.),  нами  був  доданий  оригінал 
квитанції про сплату судового збору.
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Додатки:
1. Копія Адміністративного позову (вих.№ 05-135 від 08.06.2012р.)  на 4 арк.;
2. Копія нашого запиту № 05-30 від 20.02.2012р.  на 1 арк.;
3. Копія листа Секретаріату Кабінету Міністрів України № 17-12/182 від 02.03.2012р. на 1 
арк.;
4. Копія листа МОЗ України №11.01-29/17 від 06.01.2011р.  на 1 арк.
5. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію  на  2 стор.;
6. Копія Фіскального чеку Укрпошти № 5816 від 09.06.2012р. на 1 арк.;
7. Довіреність на ім'я Маловичко Сергія Павловича на 1 арк.;
8.  Копія  Клопотання  про  забезпечення  адміністративного  позову  (вих.№  05-136  від 
08.06.2012р.) на 1 арк.

Заст.голови
з правової роботи                                                                                                       С.П.Маловичко
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