
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про внесення виправлень у судове рішення

20 червня 2012 року                               м.Київ                              № 2а-8124/12/2670

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Власенкова О.О., ознайомившись з 
позовом

Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров`я України 

до Кабінету Міністрів України 

про
визнання недійсними пунктів 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від 

14 листопада 2011 року №1184 та додатку до постанови,

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 червня 2012 року № 2а-
8124/12/2670 позовну заяву Донецької обласної організації профспілки працівників охорони 
здоров’я України залишено без руху.

Однак, у зазначеній ухвалі допущені описки, які підлягають виправленню.

Так, мотивувальну частину вказаної ухвали після абзацу 7-го доповнити абзацами 8, 9 та 10 
такого змісту: «Крім того, позивачем подано до суду заяву про забезпечення 
адміністративного позову шляхом заборони виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 листопада 2011 року № 1184 в оскаржуваній частині.

Однак, докази про сплату судового збору за подання такого клопотання до суду позивачем не 
подано.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»за подання до адміністративного суду заяви 
про забезпечення позову сплачується судовий збір за ставками, встановленими цим 
Законом».

З урахуванням викладеного абзаци 8,9 та 10 відповідно вважати абзацами 11,12 та 13.

Абзац 13 після слів «Позивачеві слід усунути вказані недоліки позовної заяви у строк до 03 
липня 2012 року шляхом подання обґрунтованої заяви про поновлення строків звернення до 
адміністративного суду»доповнити словами «а також доказів сплати судового збору за 
подання клопотання про забезпечення адміністративного позову». 

Відповідно до частини 1 статті 169 КАС України суд може з власної ініціативи або заявою 
особи, що брала участь у справі, чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в 
судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, 
набрало судове рішення законної сили чи ні.

Керуючись статтями 158, 160, 165 та 169 КАС України, суддя,



У Х В А Л И Л А:

Виправити описки, допущені в ухвалі Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 
червня 2012 року.

Мотивувальну частину вказаної ухвали після абзацу 7-го доповнити абзацами 8, 9 та 10 
такого змісту: 

«Крім того, позивачем подано до суду заяву про забезпечення адміністративного позову 
шляхом заборони виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 
року № 1184 в оскаржуваній частині.

Однак докази про сплату судового збору за подання такого клопотання до суду позивачем не 
подано.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»за подання до адміністративного суду заяви 
про забезпечення позову сплачується судовий збір за ставками, встановленими цим Законом".

Абзаци 8,9 та 10 відповідно вважати абзацами 11,12 та 13.

Абзац 13 після слів «Позивачеві слід усунути вказані недоліки позовної заяви у строк до 03 
липня 2012 року шляхом подання обґрунтованої заяви про поновлення строків звернення до 
адміністративного суду»доповнити словами «а також доказів сплати судового збору за 
подання клопотання про забезпечення адміністративного позову». 

Ухвала набирає законної сили у порядку та строки, передбачені статтею 254 КАС України, та 
може бути оскаржена у порядку та строки, передбачені статтями 185-187 КАС України.

Суддя                                                                                      О.О. Власенкова 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/24869681


