
Мер Чернігова помилився у звіті перед мешканцями міста 

 ( фото з мережі Facebook  Владислава Атрошенка) 

Мер Чернігова у звіті перед мешканцями міста та Президентом України 

Петром Порошенко не уточнив попередні дані щодо природного руху 

населення міста, а саме народжуваності.  

Міський голова Чернігівської міської ради Владислав Атрошенко 13 березня 

2019 року на Раді регіонального розвитку Чернігівщини, яке проходило у 

приміщенні Чернігівського обласного філармонічного центру за участі 

Президента України Петра Порошенка, звітував за бюджет децентралізації ( 

https://www.facebook.com/vladatroshenko/posts/1420918634716830 ). Мер міста 

Чернігова зробив фактичну помилку у своєму виступі щодо того, що за 

останні два роки спад новонароджених у місті уповільнився.  

Теза: «Чернігів – перше місто в Україні, в якому завдяки фінансовій 

децентралізації прийнято Програму підтримки народжуваності. За увесь час 

дії Програми з вересня 2017 року майже 2700 чернігівських родин отримали 

22 млн грн такої допомоги при народженні. І це дало результат: за останні 2 

роки уповільнилось падіння народжуваності». 

Вердикт: фактична помилка. Міський голова не зробив уточнення щодо 

проміжку часу, тому цю заяву не можна вважати правдою.  

Докази й аргументи: на сайті Головного управління статистики в 

Чернігівській області в розділі «Населення та міграція» знаходимо 

інформацію про природний рух населення міста та області за 2008-2018 роки. 

При моніторингу було виявлено, що кількість живонароджених протягом 10 

https://www.facebook.com/vladatroshenko/posts/1420918634716830


років була не стабільна. У період з 2008 по 2014 роки 4 рази кількість 

новонароджених збільшувалася, а максимальний спад цього ж періоду 

дорівнював -126 особам ( 2009-2010 рік).  
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+357нем. -126 нем. +11нем. +40нем. -114 нем. +30нем. -167 нем. 

 

 За даними Головного управління статистики в Чернігівській області, з 2014 

року зростання кількості новонароджених у місті Чернігові не 

простежувалося. Проте хронологічного темпу спаду народжуваності 

немовлят також не було виявлено. Цифри варіювали. Тому такий самий 

аргумент щодо уповільнення падіння народжуваності можна було б навести і 

в період з 2014 по 2016 роки. 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

2517 немовлят 2474 немовлят 2251 немовлят 2147 немовлят 

2014-2015 р. 2015-2016 р. 2016-2017 р. 2017-2018 р. 

-167 нем. -43 нем. -223 нем. -104 нем. 

 

 У таблиці можна побачити, що кількість народжених протягом двох останніх 

років впала на 104 немовлят ( 2017-2018рр). Якщо порівнювати ці дані 

відносно 2016 року – уповільнення спаду відбулося – народилося на 129 

немовлят більше. Проте мер Владислав Атрошенко не надав уточнення щодо 

того, відносно яких років відбувалося порівняння даних. Якщо брати останні 

10 років, то ця цифра (-104) є середнім показником зниження народжуваності 

у місті Чернігові.  



 

 


