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У вівторок 27 січня 2015 року відбулось судове засідання у справі Кульчинський проти
Міського Голови Трускавця та міської ради Трускавця (щодо поновлення на роботі на
посаді Головного Лікаря Трускавецької міської лікарні Андрія Кульчинського, якого на
думку п.Кульчинського, звільнили у незаконний спосіб шляхом не продовження
контракту, як того вимагає Закон). Щодо формулювання ймовірні неточності, як звучить
позов можемо побачити на відео з залу судового засідання нижче по тексту. Цікавим
фактом є те, що п.Андрій Кульчинський у залі судового засідання озвучив інформацію
про те, що він є кандидатом на Голову міста Трускавця на чергових виборах до міської
ради і його звільнення - це є частина політичного тиску зі сторони діючого Голови міста
Руслана Козира, який для цих цілей використовує адмін ресурс (владні повноваження,
радіо, газету яка належить його дружині).

З виступів учасників цієї судової справи виходить, що питання законності звільнення
Андрія Кульчинського з посади головного лікаря лікарні буде залежати від трактування
того, яка тривалість робочого контракту між міською радою та головним лікарем лікарні.
Якщо суд вирішить, що контракт тривав до 31-12-2013 року то справу виграє
Кульчинський, бо продовження контракту після цього мало відбуватись з мінімальним
терміном на 3 роки. А якщо міський голова доведе, що щорічні додатки до договору є
контрактом який тривав по 31-12-2014р. то значить звільнення є законним. Хоча з
почутого від двох сторін я припускаю, що справу виграє Андрій Кульчинський, оскільки
на момент укладення чергового договору вже діяв Закон України який зобов"язував
укладати контракти терміном на 3 роки.

Для перегляду відео тисніть детальніше..
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{youtube}iE4B1Slmb8Q{/youtube}

{youtube}rrXmVZi736M{/youtube}

Пояснення сторін по суті

{youtube}rmzKZJgdxrc{/youtube}

автор: Святослав Грабовський
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