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 hotline@ombudsman.gov.ua 
Про   сприяння   захисту  прав  працівників
Держсанепідслужби України та забезпечен-
ню контролю санепідблагополучча населення

Шановна Валерія Володимирівна!
14.06.2012р.,  Окружним  адміністративним  судом  міста  Києва  був  отриманий  наш 

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.

Незважаючи  на  наші  клопотання  про  прискорення  призначення  справи  до  розгляду,  лише 
26.09.2012р.  відбулося  попереднє  засідання  по  справі,  на  якому  наш  позов  був  незаконно 
залишений без розгляду.

27.11.2012р.,  ухвалою  Київського  апеляційного  адміністративного  суду  по  справі  №  2а-
8124/12/2670, рішення суду першої інстанції було визнано незаконним і справа була спрямована для 
продовження розгляду.

17.12.2012р., ухвалою окружного адміністративного суду міста Києва по тій самій справі, але 
вже за другим номером -  № 2а-17130/12/2670 - судовий розгляд справи було призначено до розгляду 
на 25.12.2012р. о 13:30. 

За правилами Кодексу адміністративного судочинства України (частини 3- 5 статті 171), 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 повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, 
реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи. 
Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до судового розгляду.

В ухвалі суду на публікацію оголошення про розгляд справи у Офіційному віснику України 
або у газеті “Урядовий кур'єр” - нічого не вказано. 

Ухвалу ми отримали завдяки нашому представнику у Києві тільки годину тому. За телефоном 
Офіційного  вісника  нас  повідомили  про  технічну  можливість  надрукувати  оголошення  у  його 
випуску від 18.12.2012р. (останній день, щоб розгляд справи 25.12.201р. дійсно відбувся), але для 
цього потрібне звернення не від нас, як позивача, а саме від відповідача...

Розуміємо велику навантаженість у Вашій роботі, але просимо врахувати суспільну важність 
справи,  яка   полягає  у  запланованому  порушенні  інтересів  усіх  працівників Державної 
санепідслужби України, яких пунктом 5 оскарженої по справі постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1184 від  14.11.2012р.   спочатку було приписано  скорочувати по 6000 працівників  щокварталу 
протягом 2012 року, а на сьогодні повним ходом йде ліквідація всієї служби за пунктом 4 вказаної  
постанови та вивільнення починаючи з другої декади грудня 100% працівників по всій країні, які ще 
залишилися. Тому вкрай важливо терміново щось зробити, щоб розгляд справи дійсно відбувся у 
визначений судом строк. 

Примітка. Більш повно про перебіг розгляду справи на нашому сайті: http://donetsk.medprof.org.ua/
Додаток — копія ухвали Окружного адмінсуду від 17.12.2012р.  — 1 прим. на 1 арк.
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