
Справа № 22ц -1319 2008 р.   
Категорія- 32 
Голов, у 1-й інстанції -Городецька Л.М.   

Доповідач - Шашкіна С. А. 
 УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
 3 липня 2008 року колегія суддів Судової палати у цивільних справа х апеляційного 

суду Львівської області в складі: 
Головуючого-судді: Богонюка М. Я. 
Суддів: Шашкіної С. А., Федоришина А.В. 
При секретарі: Борачок М. Б. 
розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні  м.  Львова  цивільну  справу  за 

апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Галицького районного суду м. Львова від 7 
березня 2008 року, - 

 встановила: 
 Рішенням Галицького районного суду м. Львова від 7 березня 2008 року відмовлено 

в позові ОСОБА_2 до Львівської обласної державної адміністрації, Головного Управління 
праці  та  соціального  захисту  населення  Львівської  обласної  державної  адміністрації, 
Головного Управління Державного казначейства України у Львівській області, Головного 
Управління  охорони  здоров"я  Львівської  обласної  державної  адміністрації  про 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 

Рішення суду оскаржив позивач, просить його скасувати та ухвалити нове рішення, 
яким  позовні  вимоги  задовольнити,  посилаючись  на  неправильне  застосування  норм 
матеріального  і  процесуального  права,  невідповідність  висновків  суду  фактичним 
обставинам  справи.  Зазначає,  що  суд  невірно  прийшов  висновку  про  неможливість 
задоволення позову з підстав відсутності коштів, взявши при цьому пояснення Головного 
управління державного казначейства України у Львівській області про відсутність в нього 
обов'язку щодо виплати позивачеві оспорюваних сум.  Відповідно до ухвали Верховного 
Суду України, від 01.10.2003 р. відсутність коштів не може слугувати підставою відмови у 
їх  виплаті. Окрім  того,  вважає,  що  внаслідок  неправильної  оцінки  доказів  йому 
безпідставно  відмовлено  у  стягненні  грошової  допомоги  в  розмірі  4000  грн,  ,  котра 
передбачена п.2.1 розпорядження голови ЛОДА № 790 від 13.08.2002 р. «Про внесення 
змін  у  додатки  до  розпорядження  №  716  від  29.07.2002  p.»,  відповідно  до  якого, 
постраждала особа,  яка  знаходилась  на  амбулаторному лікуванні  та  отримала грошову 
допомогу у сумі 1000 грн., за висновками лікарів скеровано на стаціонарне лікування, то 
такій особі має бути здійснена додаткова виплата грошової допомоги у сумі 4000 грн. 

Також  вважає  необгрунтованим  висновок  суду,  що  позивач  «..від  скерування  на 
лікування відмовився та стаціонарного лікування не проходив, за висновком комісії., не 
вважався  стаціонарно  хворим",  оскільки  в  Порядку  розподілу  коштів...  зазначено,  що 
додаткова виплата у розмірі  4000 грн.  належить  особам,  котрих за висновками лікарів 
скеровано  на  стаціонарне  лікування.  При  цьому  п.2.1  Порядку  розподілу  коштів...  не 
містить  жодних  приписів  (положень)  стосовно  того,  що  особа  повинна  перебувати  на 
стаціонарному лікуванні чи пройти стаціонарне лікування. Одночасно, з п.2.1 вбачається, 
що  підставою  для  даної  додаткової  виплати  є  висновок  лікарів  про  скерування  на 
стаціонарне лікування. Факт наявності такого скерування встановлений в оскаржуваному 
рішенні, проте не взятий до уваги судом, оскільки від стаціонарного лікуванню позивач 
відмовився. 

Крім  цього,  вважає  невірними  висновки  суду  про  відмову  в  задоволенні  інших 
позовних  вимоги,  так  як  Головним  управлінням  охорони здоров'я  Львівської  обласної 
державної  адміністрації  було  створено  спеціальну  комісію  компетентних  фахівців  для 
розгляду  питання  ОСОБА_2  щодо  надання  йому  матеріальної  допомоги  за  підставою 
перебування  на  стаціонарному  лікуванні.  Створена  комісія  фахівців  рекомендувала 



подати  документи  на  розгляд  комісії  Львівської  обласної  державної  адміністрації  та 
включити позивача у списки по розподілу коштів потерпілим на літовищі «Скнилів», яким 
надавалася стаціонарна допомога. 08.10.2003 р. Головним управлінням охорони здоров'я 
ЛОДА ОСОБА_2 включений в списки потерпілих, прирівняних до стаціонарно хворих і 
поданий на розгляд комісії Львівської обласної державної адміністрації з питань виплати 
та надання матеріальної допомоги. 

Безпідставною та необгрунтованою є відмова суду в частині задоволення позовних 
вимог  стосовно  виплати  позивачеві  допомоги  у  розмірі  5000  грн.  як  хворому  з 
ушкодженням  здоров'я  середньої  важкості.  Внаслідок  наведених  протиправних 
(незаконних)  діянь  та  бездіяльності  Львівської  обласної  державної  адміністрації  йому 
завдано моральної шкоди. Відповідно до ст. 56 Конституції України, кожен має право на 
відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 
моральної шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування,  їх посадових і  службових осіб при здійсненні  ними 
своїх повноважень. 

Вислухавши доповідача, пояснення представників позивача на підтримання скарги, 
заперечення на скаргу представників відповідачі, перевіривши матеріали справи, доводи 
скарги,  колегія  суддів  вважає,  що  рішення  суду  підлягає  скасуванню  з  направленням 
справи на новий розгляд до суду першої інстанції з таких підстав. 

З матеріалів справи вбачається, що позивач ОСОБА_2 під час катастрофи літака СУ-
27 27 липня 2002 року на аеродромі „Скнилів „ у м. Львові отримав тілесні ушкодження. 

Згідно висновку експертизи № 219 від 14 грудня 2002 року визначено, що ОСОБА_2 
спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження, що встановлено вироком Військового 
апеляційного суду Центрального регіону України від 23 червня 2005 року. 

З матеріалів справи також вбачається, що кошти в розмірі 10 млн. грн., для ліквідації 
наслідків катастрофи військового літака на аеродромі „Скнилів" були виділені Львівській 
обласній державній адміністрації постановою Кабінету Міністрів України № 1085 від 27 
липня  2002  року  через  Міністерство  фінансів  України  за  рахунок  резервного  фонду 
державного бюджету. 

Відмовляючи  у  задоволенні  вимог  про  відшкодування  матеріальної  шкоди,  суд, 
зокрема, зазначив про відсутність на це коштів, однак з таким висновком погодитись не 
можна. 

Скасовуючи попереднє судове рішення про часткове задоволення позовних вимог, 
колегія судів судової палати у цивільних справа х Апеляційного суду Львівської області 
від 3 квітня 2006 року вказала, що суду відповідно до вимог ст. 33 ЦПК України слід було 
обговорити питання про залучення у справі в якості співвідповідачів Кабінет Міністрів 
України ( в особі обласного управління юстиції)  та Міністерство фінансів України, які 
уповноважені виділяти кошти з державного бюджету. 

Відповідно до вимог ст. 311 ч.2 ЦПК України висновки і мотиви, з яких скасовані 
рішення  є  обов'язковими  для  суду  першої  інстанції  при  новому  розгляді  справи.  Як 
ствердив представник ГУ Державного Казначейства питання щодо виділення державних 
коштів знаходиться в компетенції KM України. Однак, як вбачається з матеріалів справи, 
суд належним чином не виконав цього щодо залучення до участі в справі, зокрема KM 
України в особі обласного управління юстиції, відтак не з"ясував питання щодо наявності 
відповідних коштів і прийшов до висновку про відсутність таких, вирішивши питання про 
права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі, що відповідно до вимог п.4 ст. 311 
ЦПК України є підставою для скасування рішення і направлення справи на новий розгляд. 
Крім того, висновок суду щодо відсутності підстав для покладення відповідальності на 
ЛОДА, оскільки розподіл коштів фактично здійснювався спеціально створеною комісією, 
нормами чинного законодавства не обгрунтований. 

Як вбачається з матеріалів справи, позивач подавав заяви про уточнення позовних 
вимог (  а.с.  211-216), та  доповнення до позовної заяви (  а.с.  224-226), посилаючись на 



норми Кодексу адміністративного судочинства України. Розглядаючи спір, суд належним 
чином, відповідно до вимог ст. 173 ЦПК України не запропонував позивачу уточнити свої 
вимоги  щодо  порядку  розгляду  заявлених  вимог  -  у  порядку  цивільного  чи 
адміністративного судочинства. За наведених обставин рішення суду підлягає скасуванню 
з направленням справи на новий розгляд під час якого слід уточнити заявлені вимоги і в їх 
межах  більш  повно  з"ясувати  обставини  справи  та  з  врахуванням  відповідних  норм 
матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, вирішити спір. 

Керуючись ст. ст. 307 ч. 1 п.5, ст. 311 п.4, ст. 314 п.6, ст. 315 ЦПК України, колегія 
суддів, - 

 ух валила: 
Апеляційну  скаргу  ОСОБА_2  задовольнити  частково,  рішення  Галицького 

районного суду м. Львова від 7 березня 2008 року скасувати, справу направити на новий 
розгляд до того ж суду іншим суддею. 

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена до 
Верховного Суду України протягом двох місяців з дня набрання ухвалою законної сили. 


