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 АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

_________________________________________________  

 

  РІШЕННЯ  

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ     

 

  29 березня 2011 року                                                                                        м. Хмельницький  

 

  Колегія суддів судової палати у цивільних справах  

 

апеляційного суду Хмельницької області  

 

                                    в складі: головуючого-судді Гринчука Р.С.,  

 

                         суддів: Карпусь С.А., Матковської Л.О.,  

 

                                                         при секретарі: Мороз А.В.,  

 

за участю представника позивача –адвоката ОСОБА_1,  

 

представника відповідача –Ніколайчук Г.М.,  

 



розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_3 до Полонської 

центральної районної лікарні ім. Н.С. Говорун про визнання незаконною бездіяльності головного 

лікаря, поновлення на посаді, стягнення невиплаченої частини заробітної плати та моральної шкоди 

із апеляційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Полонського районного суду Хмельницької області від 

24 грудня 2010 року,  

 

 встановила:  

 

           В березні 2010 року ОСОБА_3 звернулася в суд з позовом до Полонської центральної районної 

лікарні ім. Н.С. Говорун (далі –лікарні) про визнання бездіяльності головного лікаря лікарні 

незаконною, зобов’язання внести зміни до трудової книжки відповідно до рішення суду, поновлення 

на посаді зубного лікаря лікарні з 11 лютого 2003 року, стягнення різниці в заробітній платі між 

повною ставкою зубного лікаря та 0,75 ставки зубного лікаря, починаючи з часу закінчення судово – 

бухгалтерської експертизи та виготовлення її висновку в сумі 5000 грн., стягнення моральної шкоди в 

сумі 25000 грн.  

 

Обґрунтовуючи свої вимоги позивачка зазначила, що рішенням Полонського районного суду від 

12.12.2008 року було скасовано наказ №16-к від 11 лютого 2003 року, яким її було переведено із 

повної ставки зубного лікаря на 0,75 ставки лікаря –стоматолога, стягнуто з Полонської ЦРЛ ім. 

Н.С.Говорун на її користь 7081 грн.75 коп. недоплаченої заробітної плати, 800 грн. моральної шкоди 

та 6768 грн. судових витрат на проведення експертизи.  

 

Кваліфікаційні вимоги до посади зубного лікаря та посади лікаря-стоматолога різні. Зокрема, лікар –

стоматолог повинен мати більш вищу освіту, ніж зубний лікар, у стоматолога більш розширений 

діапазон функціональних обов’язків, відповідно і більша заробітна плата.  

 

В зв’язку з вказаним рішенням суду головний лікар лікарні повинен був змінити запис в її трудовій 

книжці і затвердити на посаді зубного лікаря. Однак на її неодноразові звернення останній 

відмовляється вчинити вказані дії.  

 

Такими неправомірними діями головного лікаря їй було нанесено моральної шкоди, оскільки в 

подальшому запис в трудовій книжці про те, що вона працює на посаді лікаря –стоматолога, було 

використано з метою її переведення на посаду медичної сестри.  

 

          Рішенням Полонського районного суду Хмельницької області від 24 грудня 2010 року у 

задоволенні позову було відмовлено.  

 



          Суд виходив з того, що ОСОБА_3 пропустила встановлені ст. 233 КЗпП України строки звернення 

до суду із заявою про вирішення трудового спору. При цьому судом не встановлено доказів 

поважності причин пропуску строків, які відповідно до ст. 234 КЗпП України є підставою для їх 

поновлення.  

 

          В апеляційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати вказане рішення та задоволити її позовні 

вимоги повністю, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, оскільки фактично 

не було досліджено обставин справи, доказів щодо правомірності отримання заробітної плати. 

Зокрема, суд не взяв до уваги, що фактично з 11 лютого 2003 року по квітень 2008 року вона 

виконувала обов’язки зубного лікаря, в зв’язку з чим їй за рішенням суду було виплачено різницю 

між 0,75 ставками зубного лікаря і 1,0 ставки зубного лікаря. Таким чином записи в трудовій книжці 

щодо перебування її на посаді лікаря-стоматолога з 11.02.2003 року по 11.09.2009 рік і фактично 

виконувана робота та отримана за неї зарплата як лікаря –стоматолога не відповідають дійсності.  

 

          В судовому засіданні представник ОСОБА_3 апеляцію підтримав та пояснив, що сума різниці в 

заробітній платі, яка на його думку підлягає до стягнення з відповідача, становить 3232 грн. 25 коп., 

відповідно до довідки-розрахунку, наданої представником лікарні. Щодо відшкодування моральної 

шкоди поклався на думку суду.  

 

          Представник лікарні проти позову заперечила пояснивши, що рішення суду відповідає 

фактичним обставинами справи і ґрунтується на законі.  

 

          Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, 

що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення.  

 

          Відповідно до ч. 1 ст. 309 ЦПК України, підставами для скасування рішення суду першої інстанції 

і ухвалення нового рішення або зміни рішення є неповне з’ясування судом обставин, що мають 

значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав 

встановленими; невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення або неправильне 

застосування норм матеріального або процесуального права.  

 

           Статтею 233 КЗпП України встановлено строки звернення до суду за вирішенням трудових 

спорів. Для звернення працівника з позовом про вирішення трудового спору встановлено 

тримісячний строк, у справах про звільнення –місяць. Позов про стягнення на користь працівника 

заробітної плати не обмежений строком.  

 

           Відповідно до ст. 234 КЗпП України, у разі пропуску з поважних причин строків, установлених ст. 

233 цього Кодексу, суд може поновити ці строки.  

 



           Таким чином, в разі встановлення судом пропуску передбачених ст. 233 КЗпП України строків, 

суд при розгляді трудового спору повинен з’ясувати всі обставини справи. При необґрунтованості 

вимог працівника по суті суд відмовляє позивачу в задоволенні вимог саме з цієї підстави. Якщо 

вимоги позивача є обґрунтованими, але строк, встановлений ст. 233 КЗпП України, пропущено без 

поважних причин, суд також відмовляє у позові, але у зв’язку з пропуском встановленого строку. При 

обґрунтованості позовних вимог і пропуску строку з поважних причин, строк для звернення до суду 

поновлюється, а позов задовольняється.  

 

           Судом першої інстанції не було в достатній мірі з’ясовано обставини справи, не надано їм 

належної оцінки, не проведено повного дослідження доказів, що призвело до неправильного 

застосування норм матеріального права та вирішення справи.  

 

           Судом встановлено, що ОСОБА_3 з 1996 року до 11.02.2003 року працювала на посаді зубного 

лікаря Полонської ЦРЛ. Наказом №16-к від 11.02.03. її було переведено на 0,75 ставки посади лікаря-

стоматолога в цій же установі. Рішенням Полонського районного суду Хмельницької області від 

17.12.2008 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Хмельницької області, цей наказ 

визнано незаконним та скасовано, стягнуто на користь позивачки недоплачену частину заробітної 

плати за період з лютого 2003 року по квітень 2008 року та моральну шкоду. Після цього рішення суду 

ОСОБА_3 продовжувала рахуватися на посаді лікаря-стоматолога, а отримувала заробітну плату як 

зубний лікар на 0,75 ставки. 10 вересня 2009 року відповідно до наказу №216-к головного лікаря 

лікарні ОСОБА_3 було переведено на посаду медичної сестри підліткового кабінету дитячої 

поліклініки Полонської ЦРЛ. Рішенням апеляційного суду Хмельницької області від 12.02.2010 року 

ОСОБА_3 було відмовлено у позові про незаконне звільнення із вказаної посади та поновлення на 

посаді лікаря –стоматолога.  

 

          Вказані обставини підтверджені матеріалами справи, зокрема записами, які містяться в трудовій 

книжці позивачки, копіями рішень судів, даними особових рахунків та розрахунково-платіжних 

відомостей.  

 

          За таких обставин суд першої інстанції прийшов до висновку, що ОСОБА_3, перебуваючи на 

посаді лікаря-стоматолога, отримувала заробітну плату з врахуванням 0,75 ставки лікаря-стоматолога 

та була обізнана з порушенням її трудових прав починаючи з 2007 року, оскільки неодноразово 

зверталася в суд з цього приводу, але з іншими позовним вимогами. Оскільки строки, встановлені ст. 

233 КЗпП України були пропущені ОСОБА_3 без поважних причини, тому суд не знайшов підстав для 

їх поновлення відповідно до ст. 234 КЗпП України.  

 

          Такі висновки суду є хибними і не відповідають дійсним обставинам справи.  

 

          Відмовляючи в позові в зв’язку з пропуском строків, суд в повній мірі не встановив дійсних 

обставин справи, оскільки не дослідив доказів, наданих сторонами та не вирішив по суті питання 

щодо правомірності вимог ОСОБА_3  



 

          Рішенням Полонського районного суду від 17 грудня 2008 року, залишеним без змін 

апеляційним судом Хмельницької області, було встановлено, що позивачка, перебуваючи на посаді 

лікаря-стоматолога, виконуючи відповідні функції, фактично отримувала заробітну плату як зубний 

лікар, в меншому розмірі. Посада зубного лікаря вимагає меншого досвіду та є менш оплачувана, ніж 

посада лікаря-стоматолога, тому вказаним рішенням суду на користь ОСОБА_3 було стягнуто різницю 

у заробітній платі за весь період, починаючи з 11 лютого 2003 року.  

 

          Крім того вищевказаним судовим рішенням було встановлено, що позивачку незаконно 

перевели на 0,75 ставки посади лікаря-стоматолога відповідно до наказу №16-к від 11.02.2003 року, 

тому останній був визнаний незаконним та скасований.  

 

          Як вбачається з пояснень сторін та даних трудової книжки ОСОБА_3, рішення суду від 17 грудня 

2008 року лікарнею було виконано частково. Виплачено на користь ОСОБА_3 грошові кошти, а наказ 

№16-к від 11.02.2003 року скасований не був, відповідні зміни до трудової книжки позивачки внесені 

не були.  

 

          В трудовій книжці позивачки вчинено запис начальника відділу кадрів лікарні про те, що запис 

№5 від 05.02.2003 року про звільнення ОСОБА_3 у зв’язку зі скороченням чисельності і штату 

відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України на підставі наказу №12-к від 05.02.2003 року визнано недійсним. 

Цей запис відповідає фактичним обставина справи, оскільки звільнення позивачки не відбулося. 

Замість цього її було переведено на 0,75 ставки посади лікаря-стоматолога.  

 

          В даному випадку чинним є запис №4 від 01.08.1996 року в трудовій книжці ОСОБА_3, 

відповідно до якого вона прийнята на посаду зубного лікаря Полонської ЦРЛ на підставі наказу №21-

к від 29.07.1996 року. Об’єктивні дані про її призначення або переведення на посаду лікаря-

стоматолога відсутні.  

 

           Наказом №216-к від 10 вересня 2009 року позивачку з посади лікаря-стоматолога переведено 

на посаду медичної сестри підліткового кабінету дитячої поліклініки Полонської ЦРЛ з 11.09.2009 

року, про що зроблено відповідний запис в трудовій книжці за №7. Законність цього наказу 

апелянтом не оскаржується.  

 

           За таких обставин, оскільки ОСОБА_3 на законних підставах не була призначена на посаду 

лікаря-стоматолога, тому всі подальші дії керівництва щодо її переміщення з цієї посади на інші 

посади в Полонській ЦРЛ не можна вважати правомірними.  

 

           В зв’язку з цим позивачка не підлягає поновленню на посаді зубного лікаря, оскільки не була з 

цієї посади звільнена або переведена у встановленому законом порядку.  



 

           Рішення Полонського районного суду від 17 грудня 2008 року в частині визнання незаконним та 

скасування наказу №16-к від 11 лютого 2003 року не виконано.  

 

           Вимоги ОСОБА_3 в частині визнання незаконною бездіяльності головного лікаря та 

зобов’язання внести зміни до трудової книжки відповідно до вищевказаного рішення суду не 

підлягають до задоволення, оскільки не можуть бути предметом спору. Вказане питання вже 

вирішено судом і повторному судовому розгляду не підлягає. Виконання судового рішення 

проводиться у відповідності з нормами ЦПК України та Закону України „Про виконавче 

провадження”.  

 

           Відповідно до позовних вимог, ОСОБА_3 просила суд стягнути на її користь різницю між повною 

ставкою зубного лікаря та 0,75 ставки зубного лікаря. З довідки головного лікаря Полонської ЦРЛ від 

19.05.2010 року вбачається, що така різниця за період з липня 2008 року по серпень 2009 року 

включно становить 3232 грн. 25коп. Інші докази з цього питання в матеріалах справи відсутні.  

 

           Оскільки докази свідчать про отримання позивачкою за вказаний період заробітної плати із 

розрахунку 0,75 ставки зубного лікаря а не лікаря-стоматолога, тому до уваги слід брати вищевказану 

суму.  

 

            Частинами 1, 2 статті 233 КЗпП України зокрема передбачено, що працівник може звернутися з 

заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він 

дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. У разі порушення законодавства про 

оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 

заробітної плати без обмеження будь-яким строком.  

 

           Не виявлено обставин, які б свідчили про пропуск ОСОБА_3 строків звернення до суду, 

встановлених ст. 233 КЗпП України.  

 

           Позивачка не зверталася до суду з позовними вимогами, аналогічними даним вимогам і не 

була в передбаченому законом порядку ознайомлена з нарахуванням їй заробітної плати. З вини 

відповідача в повній мірі не було виконано рішення Полонського районного суду від 17 грудня 2008 

року, не скасовано наказ, не внесені відповідні зміни до трудової книжки, що триває до цього часу.  

 

          Такі дані свідчать про безпідставність висновків суду першої інстанції щодо пропуску ОСОБА_3 

строків звернення до суду.  

 



          Умисне порушення трудових прав позивачки з боку відповідача призвело до заподіяння 

ОСОБА_3 моральної шкоди. В зв’язку з недоотриманням грошових коштів вона не могла в повній мірі 

забезпечити належний життєвий рівень як власний, так і своєї дитини, змушена була змінити свій 

звичайний уклад життя та докладати додаткових зусиль для захисту свого порушеного права, тому 

позов в частині стягнення моральної шкоди підлягає до часткового задоволення, з врахуванням 

вимог ст.237-1 КЗпП України.  

 

          За таких обставин рішення суду підлягає скасуванню з постановленням нового рішення.  

 

          Керуючись ст.ст. 307, 309, 314, 316, 319, 324 ЦПК України, колегія суддів  

 

 вирішила:  

 

           Апеляційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.  

 

          Рішення Полонського районного суду Хмельницької області від 24 грудня 2010 року скасувати і 

постановити нове рішення.  

 

          Позов задовольнити частково.  

 

          Стягнути з Полонської центральної районної лікарні ім. Н.С. Говорун на користь ОСОБА_3 3232 

грн.25коп. різниці в заробітній платі між повною ставкою зубного лікаря та 0,75 ставки зубного лікаря 

та 200 грн. моральної шкоди.  

 

          У задоволенні решти позову відмовити.  

 

          Стягнути з Полонської центральної районної лікарні ім.. Н.С. Говорун в дохід держави 51 грн. 

судового збору та 120 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи.  

 

          Рішення суду набирає законної сили з моменту його проголошення, проте може бути оскаржене 

в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.  

 

                        



 

                    Головуючий: /підпис/                            Судді: /підписи/  

 

 

 Згідно з оригіналом: суддя апеляційного суду                                    Р.С. Гринчук  

 

 

 

 

 Головуючий у першій інстанції –Горщар А.Г.                                      Справа № 22ц –1214  

 

Доповідач –Гринчук Р.С.                                                                          Категорія 52 


