ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1
УХВАЛА
про залишення позовної заяви без руху
м. Київ
18 червня 2012 року

№ 2а-8124/12/2670

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Власенкова О.О., ознайомившись з
позовною заявою
Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров`я України
до Кабінету Міністрів України
визнання недійсними пунктів 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від
про
14 листопада 2011 року №1184 та додатку до постанови,

В С Т А Н О В И Л А:
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про визнання недійсними та
незаконними пунктів 4 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011
року, а також частини додатку до неї.
Відповідно до статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС
України) суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, зокрема, чи відповідає позовна заява
вимогам, встановленим статтею 106 цього Кодексу (пункт 3 частини 1).
Пунктом 5 частини 1 статті 106 КАС України встановлено, що до позову у разі необхідності
додається клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати
правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про
витребування доказів; про виклик свідків тощо.
Статтею 99 КАС України передбачено, що адміністративний позов може бути подано
до суду в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом,
або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та
інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше,
обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів.
Як вбачається з позовної заяви, позивач до Окружного адміністративного суду міста Києва
звернувся 09 червня 2012 року, тобто більше як через 6 місяців після видання оскаржуваної
постанови Кабінету Міністрів України, що є підставою для залишення позоу без розгляду.
Заяви про поновлення строку звернення до адміністративного суду позивачем не подано.
Таким чином, позивачем не дотримано вимоги статті 106 КАС України, а саме не надано
заяви про поновлення строків звернення до адміністративного суду.

Відповідно до статті 108 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без
додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про
залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх
усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.
На підставі наведеного, суд залишає позовну заяву без руху. Позивачеві слід усунути вказані
недоліки позовної заяви в строк до 03 липня 2012 року шляхом подання обґрунтованої заяви
про поновлення строків звернення до адміністративного суду.
Керуючись статтями 99 100, 106, 108, 165 Кодексу адміністративного судочинства України,
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва,
У Х В А Л И Л А:
1.Залишити позовну заяву без руху.
2.Встановити позивачу строк до 03 липня 2012 року для усунення недоліків позовної заяви.
3.Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної
заяви без руху, передбачені пунктом 1 частини 3 статті 108 КАС України.
Ухвала набирає законної сили у порядку та строки, встановлені частиною 1 статті 254 КАС
України, та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені статтями 185-187 КАС
України.

Суддя
http://reyestr.court.gov.ua/Review/24869433

О.О. Власенкова

