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20 року м. Чернігів № 32/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Ткаченка Б. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Ткаченка Богдана Миколайовича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Ткаченка Б. М. на 
розгляд заступнику міського голови Шевченку О. В., начальнику управління 
економічного розвитку міської ради Максименко Л. В., начальнику управління 
освіти міської ради Білогурі В. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Ткаченка Б. М. до 16 липня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПУТАТ 
Ткаченко Богдан Миколайович

14000, м. Чернігів, пр.-кт Миру 54/54 тел. 067-95-28-128

22.06.2018 Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

Депутатський запит

Останнім часом в нашому місті та в Україні в цілому складається дуже 
негативна ситуація пов’язана з трудовою міграцією та відтоком професійних 
кадрів до інших країн. Ця проблема вже вдарила по багатьом підприємствам 
міста та не тільки -  від дефіциту кадрів потерпають медичні та навчальні 
заклади, державні установи, значна кількість підприємців.

Наслідком масового від’їзду працездатного населення з міста є:
- занепад підприємств, що приводить до зниження надходжень до 

бюджету та перетворення країни до сировинного придатку;
- зниження обороздатності країни;
- зниження населення країни;
- збільшення кількості дітей та підлітків, що залишаються без належної 

уваги з боку батьків і як наслідок зростання підліткової злочинності та 
проблем пов’язаних з вживанням алкоголю та наркотиків;

Впевнений, що без своєчасного реагування на це негативне явище ми 
втратимо можливість досягти економічного зростання та суспільного 
добробуту в Україні, що є головною метою нашого суспільства.

Ураховуючи викладене, п р о ш у :

- доручити відповідним Струкіурним підрозділам розробити «Коицешцш 
інформаційної кампанії щодо штативних наслідків трудової міграції та 
відтоку професійних кадрів з міста».

- доручити відповідним структурним підрозділам за участі депутатів 
Чернігівської міської ради розробити низку заходів та проектів рішень 
Чернігівської міської ради, що сприятимуть поліпшенню ситуації та 
допоможуть підприємцям та іншим установам подолати проблеми пов’язані з 
дефіцитом професійних кадрів;

- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

Депутат Чернігівської міської ради
/

Ткаченко Б.М.


