
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
від 17.03.2021 № 8/7-15 
            м. Покровськ 

 

 

Про надання згоди на встановлення 

меморіальної дошки  

Кандибко Наталії Іванівні  

 
З метою увічнення пам’яті головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Покровська міська лікарня» Кандибко Наталії Іванівни, згідно з 

рішення міської ради  від 30.07.2020 №7/81-15 «Про затвердження порядку 

встановлення та  демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок на території м. Покровськ», беручи до уваги пропозиції викладені у 

протоколі комісії з розгляду питань від 15.02.2021 № 1, керуючись статтями 

25,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні (із змінами), 

міська рада, -  

 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати згоду на встановлення меморіальної дошки  Кандибко Наталії 

Іванівні на фасаді комунального некомерційного підприємства «Покровська міська 

лікарня» за адресою: м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, буд. 20. 

 

2.  Виготовлення та встановлення меморіальної дошки здійснити за рахунок 

не бюджетних коштів.  

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету ради Жук А., контроль за виконанням 

рішення - на постійну комісію з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, 

духовність) (Требушкіна). 

  

 

 

Міський голова                                                                                         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ  

Про надання згоди на встановлення меморіальної 

 дошки  Кандибко  Наталії Іванівні 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

            Кандибко Наталія Іванівна у 1980 році закінчила Донецький Державний 

медичний інститут ім. М.Горького. По закінченню інтернатури працювала на 

посаді завідуючої клініко-діагностичної лабораторії вузлової лікарні на станції 

Красноармійськ. З квітня 1989 року по 10 вересня 2020 року працювала на посаді 

головного лікарня КНП «Покровська міська лікарня». За сумлінне виконання 

службових обов’язків та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою 

Державної адміністрації залізничного транспорту України, знаком «Почесному 

залізничнику», подякою від Державної адміністрації залізничного транспорту 

України, неодноразово була нагороджена подяками від Покровського міського 

голови. Кандибко Н.І. мала організаторські здібності та лідерські якості, 

принциповість  і незалежний характер, мудрість і далекоглядність. Вона мала 

потужний інтелект, працездатність і наполегливість у досягненні поставленої мети, 

вміння доводити справу до логічного завершення, дотримувалась норм поведінки. 

За час своєї роботи на посаді керівника вона зарекомендувала себе, як 

відповідальна, цілеспрямована та вимоглива до себе людина, мала чудові 

професійні та людські якості. Як керівник забезпечувала протягом багатьох років 

стабільний морально-психологічний клімат у колективі. Наталія Іванівна мала 

високі професійні знання, постійно підвищувала свій професійний рівень. 

 
2. Мета і шляхи  досягнення 
 
 

           Метою прийняття рішення є формування в суспільстві поваги до медичних 

працівників, розуміння ризиків в їх праці та самопожертви при виконанні 

службових обов’язків,  пошана та увічнення пам’яті про людину, яка віддала 

більшість своїх років роботі в медицині, шляхом встановлення меморіальної 

дошки. 

 

3. Правові аспекти 
 
 

Підставою для розроблення проекту рішення є статті 25, 59,73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядок встановлення та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території 

м. Покровськ в новій редакції затверджений рішенням Покровської міської ради від 

30.07.2020 р. № 7/81-15. 

4. Фінансово-економічне обгрунтування 



 

 Не потребує залучення бюджетних коштів. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 
 

 Проект рішення передбачає узгодження ескізу меморіальної дошки з відділом 

культури, туризму та охорони культурної спадщини; визначити та узгодити з 

відділом містобудування, архітектури та земельних відносин місце встановлення 

меморіальної дошки. 

6. Регіональний аспект 
 

Проект рішення не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Розробником проекту вжиті заходи щодо опублікування проекту рішення  на 

офіційному сайті Покровської міської ради.  

15. 02. 2021 р. відбулося засідання Комісії з розгляду питань встановлення та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території 

м. Покровськ з розгляду  встановлення меморіальної дошки Кандибко Н.І. Члени 

Комісії одноголосно підтримали клопотання. 

 

8. Прогноз результатів 
 

Прийняття запропонованого проекту рішення призведе до гідного 

вшанування пам’яті лікаря, інформування гостей і мешканців міста про 

особистість, яка є прикладом у роботі в медичній сфері для нинішніх та 

прийдешніх поколінь. 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                        О.Олехнович  

 

               

              


