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   КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

15 серпня 2018 року                            № 810/3561/18

Суддя Київського окружного адміністративного суду Лисенко В.І., розглянувши матеріали
адміністративної справи за позовом ОСОБА_1 до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради
Київської області, третя особа - фізична особа - підприємець ОСОБА_2 про визнання протиправним та
скасування рішення,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулась ОСОБА_1 з позовом до Виконавчого
комітету Бориспільської міської ради Київської області, в якому просить визнати протиправним та
скасувати рішення Виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 04.06.2018 № 323 "Про
встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування у місті Борисполі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2".

          Ухвалою суду від 31.07.2018 відкрито загальне позовне провадження в даній адміністративній
справі.

У підготовче засідання, призначене на 15.08.2018 прибули представники позивача. Представник
відповідача, належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, не з`явився. При
цьому, до суду надійшло клопотання представника відповідача про відкладення підготовчого засідання.

Відповідно до приписів статті 264 КАС України, дана адміністративна справа належить до категорії
проваджень у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних
повноважень.

Так,  відповідно до частини четвертої вказаної статті, 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.  

Згідно із частиною п`ятою цієї ж статті, оголошення повинно містити вимоги позивача щодо
оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду
адміністративної справи.

Приписами частини сьомої статті 264 КАС України, якщо оголошення опубліковано своєчасно,
вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи.
Скарги на судові рішення в цій справі заінтересованих осіб, якщо вони не брали участі у справі,
залишаються без розгляду.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2084/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#2084
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Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання, а у випадку,
визначеному частиною десятою цієї статті, - у строк, визначений судом (ч.6 ст. 264 КАС України).

Таким чином, враховуючи вищенаведене, та ту обставину, що підготовче засідання відкладено до
06.09.2018, суд вважає за необхідне зобов`язати Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
Київської області опублікувати оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі
№810/3561/18, не пізніше ніж 30.08.2018.

Керуючись статтями  243, 248   Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

          Зобов`язати Виконавчий комітет Бориспільської міської ради Київської області опублікувати
оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі №810/3561/18 у виданні, в якому цей
акт був або мав бути офіційно оприлюднений, не пізніше ніж 30.08.2018.

          Копію ухвали надіслати (видати) учасникам справи.

          

          Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвала, постановлена судом поза
межами судового засідання або у судовому засіданні у разі неявки учасників справи, під час розгляду
справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання.

          Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Київського апеляційного адміністративного
суду  протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише
вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження,
апеляційна скарга подається протягом п'ятнадцяти днів з дня складення повного тексту ухвали.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного
судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний
адміністративний суд.

Суддя                                                                                           Лисенко В.І.
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