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До Міжнародного дня захисту дітей  
             
 На Черкащині за останніми даними проживає 205,4 тис. дітей. Дитяче населення у віці 
до 18 років складає 16,5% населення області. 
 У 2015 р. в області народилось 11,5 тис. малюків, що на 6,8% менше ніж у 
попередньому році. Порівняно з 2014р. народжуваність в області зменшилась з 9,8 осіб на 
1000 населення до 9,2.  
           Більшість народжених дітей в області – це перші діти, їх питома вага у 2015р. складала 
майже 50,8%, частка других за черговістю народження дітей – 35,7%, третіх і подальших – 
13,5%. Сумарний коефіцієнт народжуваності у 2014 році становив 1,441, тобто більшість 
шлюбних пар області обмежуються народженням однієї дитини. 

  На кінець 2015р. у 664 дошкільних навчальних закладах виховувалось 43,2 тис. 
маленьких мешканців Черкащини. Порівняно з 2005р. показник охоплення дітей 
дошкільного віку дошкільними закладами зріс з 65% до 70%. 

На початок 2015/16 навчального року в області розпочали роботу 630 загальноосвітніх 
навчальних закладів, в яких навчається 110,1 тис. учнів. На кінець навчального року в 2015р. 
10,3 тис. учнів отримали базову освіту (на 2,8% менше ніж у 2014р.) та 7,1 тис. – повну 
загальну середню освіту, що на 10,2% менше, ніж у 2014р.             
            В області працювали 33 бібліотеки для дітей та 1 бібліотека для юнацтва, книжковий 
фонд яких налічував 1,1 млн. примірників.  

 Більше половини відвідувачів музеїв (448,8 тис. осіб) – учні, слухачі та студенти.  
           Культурно-освітні та розважальні заходи для дітей проводять також клубні заклади. За 
2015р. організовано 12,1 тис. культурно-освітніх та розважальних заходів, 1,9 тис. вистав та 
концертів художньої самодіяльності, 865 виставок декоративно-прикладного мистецтва.  
           У клубних закладах області діють 2,2 тис. клубних формувань для дітей, в яких на 
кінець 2015р. налічувалось 24,2 тис. учасників. 
           Захист та піклування про дітей – обов’язок батьків, але соціальні, економічні 
негаразди в суспільстві призводять до того, що окремі категорії дітей потребують особливої 
уваги держави та суспільства. У двох центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 
області протягом 2015р. перебувало 343 дитини, з них 100 дітей у віці від 3 до 6 років.  

Протягом 2015р. 110 дітей було усиновлено, з них 12 осіб усиновлено іноземними 
громадянами. 

На кінець 2015р. загальна чисельність дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, які перебували на первинному обліку, в області становила 2245 осіб, у тому 
числі 603 дітей-сиріт. На кінець 2015р. під опікою чи піклуванням перебувало 1637 дітей. 

Оздоровлення та відпочинок дітей під час літніх канікул не тільки  зміцнює здоров’я, 
а й сприяє розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового способу 
життя. Загалом за літо 2015р. 49 тис. дітей Черкащини відпочили та оздоровились у закладах 
оздоровлення та відпочинку.  
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