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П Е Р Е Д М О В А  

 

Діти – це майбутнє кожної країни, від їх кількості, їх здоров’я, освіти,  

значною мірою залежить майбутній стан демографічних процесів, життєвий, 

відтворювальний і трудовий потенціал населення країни. Особливу роль у 

житті дитини грає сім'я, яка забезпечує її захист, формування особистості, 

задоволення духовних потреб та первинну соціалізацію. Саме сім’ї належить 

особлива місія у зберіганні традиційних, цінностей, які є фундаментальними 

для розвитку будь-якого суспільства. 

Досвід світового товариства переконливо доводить, що 

інституціональні проблеми сім’ї більш ефективно вирішуються за допомогою 

спеціально організованої системи державної політики стосовно сім’ї, жінок, 

дітей і молоді. Розв’язання проблем у цій сфері повинно базуватися на 

законодавчому забезпеченні створення сприятливих умов для розвитку сім’ї, 

ефективного виконання нею репродуктивної, виховної, економічної, 

соціальної функцій, дотримання на практиці принципу рівності прав жінки і 

чоловіка, здійснення цілеспрямованої політики щодо працевлаштування 

молоді, профілактики дитячої бездоглядності та жебракування, запобігання 

соціальному сирітству. 

Україна, будучи членом міжнародного співтовариства, визначила 

пріоритети внутрішньої політики з охорони сім'ї, материнства і дитинства та 

широко впроваджує діяльність щодо створення середовища, сприятливого 

для дітей, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з 

дотриманням принципів рівності, миру, соціальної справедливості, з 

урахуванням моральних засад та цінностей українського суспільства, 

спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в країні. 

Визнані і ратифіковані міжнародні правові документи: Конвенція про 

права людини, Конвенція про права дитини, Конвенція про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок. 

Успішне впровадження нової соціальної політики держави, її реалізація 

в період соціально-економічних перетворень потребує глибокого аналізу, 

визначення тенденцій змін соціальних процесів, що відбуваються в країні. І в 

цьому, безумовно, користь представленого видання зточки зору потужної 

інформаційної бази з багатьох соціальних питань. 

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які 

займаються соціальними питаннями, а також зацікавить громадськість  щодо 

становища дітей, жінок та сім’ї в Черкаській області. 
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І. Демографічна ситуація 

1.2.  Чисельність постійного населення (за оцінкою)  за окремими     

        віковими групами та статтю по містах та районах  

        на 1 січня 2019 року 

 

 

Усе 

насе-

лення, 

осіб 

 

У тому числі у віці 

0–14 15–64 16–59 

18 і 

стар-

шому 

60 і 

стар-

шому 

65 і    

стар-

шому 

Усього 

Черкаська область 1202722 168822 809337 718092 10040 30541 224563 

 

Продовження табл. 1.2 

 

Усе 

насе-

лення, 

осіб 

 

У тому числі у віці 

0–14 15–64 16–59 

18 і 

стар-

шому 

60 і 

стар-

шому 

65 і    

стар-

шому 

Жіноча стать 

Черкаська область 650365 81512 419597 367537 554318 196197 149256 

 

 



 
 

Продовження табл. 1.2 

 

Усе 

насе-

лення, 

осіб 

 

У тому числі у віці 

0–14 15–64 16–59 
18 і стар-

шому 

60 і 

стар-

шому 

65 і    

стар-

шому 

 Чоловіча стать 

Черкаська область 552357 87310 389740 350555 449737 109217 75307 

 

1.6.  Середній вік жінок та чоловіків 

 (на початок року; років) 

  

Усе населення 

 

Міське населення 

 

Сільське населення 

 жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

       

2019 45,5 40,0 44,4 39,4 46,9 40,6 

 

1.7. Середня очікувана тривалість життя при народженні  
(років) 

 Усе 

населення 

У тому числі 

чоловіки жінки 

Міські поселення та сільська місцевість 
2018 72,20 67,19 77,03 

Міські поселення 

2018 72,86 77,36 67,96 

Сільська місцевість 

2018 70,22 75,97 64,85 

 
 

1.10. Кількість зареєстрованих шлюбів 
 

  (одиниць) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Черкаська область 8724 8956 6268 6974 6224 

 

1.15. Кількість народжених живими і мертвими по містах та районах 

                                                                                                                                                                

  Живонароджені, осіб  Мертвонароджені, од 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Черкаська область 12351 11508 10582 9640 8637 46 58 43 57 43 



 
 

 

2. ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК ТА МОЛОДІ 

2.1. Економічна активність населення у віці 15-70 років   
                                                                                                                                           

 Економічно активне населення, тис.осіб 

Рівень 

зайнятості,% 

до усього 

населення 

Рівень 

безробіття,    

% до 

економічно 

активного 

населення 

Усього 

у тому числі 

зайняті безробітні 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Усе 

населення 577,6 578,4 518,4 522,6 59,2 55,8 56,7 57,7 10,2 9,6 

 

2.3. Економічна активність населення у віці 15-34 роки за статтю та   

       місцем проживання у 2018 році 

                                            
 

Усього 

Стать Місцевість 

жінки чоловіки міські 

поселення 

сільська 

місцевість 

Економічно активне населення, 

тис.осіб  578,4 282,5 295,9 348,4 230,0 

 

2.4. Кількість зареєстрованих безробітних по міських та міськрайонних   

       центрах зайнятості і регіональних філіях обласного центру зайнятості     
                                                                                                              (на кінець року , осіб) 

  

2017 2018 

усього 

із загальної 

кількості 

усього 

із загальної 

кількості 

жінки 

молодь 

у віці 

до 35 

років 

жінки 

молодь 

у віці 

до 35 

років 

Черкаська область 18199 9417 5851 17758 9085 5202 

 

2.7. Середньооблікова кількість жінок  за видами економічної діяльності 

 

 

Середньооблікова 

кількість жінок, 

осіб 

У  %  до середньо-

облікової кількості 

штатних працівників 

2017 2018 2017 2018 

Усього 121927 119434 55,0 55,1 

 



 
 

 

3. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ 
 

3.2. Структура використання доходів населення  
(загальний обсяг доходів = 100%) 

84,8
92,6 93,1 96,7

106,1 104,6 104,5 104,9 108,8

15,2
7,4 6,9 3,3

-6,1 -4,6 -4,5 -4,9 -8,8
-10

10

30

50

70

90

110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Витрати Заощадження
 

 

 

 

3.5. Структура сукупних ресурсів  домогосподарств з дітьми і без дітей 
       у  2017 році 

                                                                                                              (відсотків) 

69,5

38,4

15,4

40,7

6,1
10,3

5,35,3

3,75,3
інші надходження

допомоги від 
родичів та інших 
осіб

доходи від 
особистого 
підсобного 
господарства**

пенсії, стипендії, 
допомоги

доходи від 
зайнятості*

 
* - оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 
**- доходи від продажу сільськогосподарської продукції та вартість спожитої продукціїї, 
отриманої з особистого підсобного господарства 
Примітка. У таблицях 3.4–3.14 дані наведено за матеріалами обстеження умов життя 
домогосподарств. 



 
 

3.10. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових      

         еквівалентних загальних доходів залежно від числа дітей у їх складі 

         у 2017 році 
 

(у середньому за місяць; відсотків) 

 

Усі 

домогос-

подарства   

з дітьми 

У тому числі з кількістю дітей 

однією двома 
трьома і 

більше 

Усі домогосподарства 100,0 100,0 100,0 100,0 

Із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, грн     

до 1920,0 8,0 5,7 20,9 33,3 

1920,1-2280,0 5,8 1,7 29,7 16,7 

2280,1-2640,0 9,0 5,9 27,5 16,7 

2640,1-3000,0 13,8 15,8 2,7 16,7 

3000,1-3360,0 10,3 11,7 1,6 16,6 

3360,1-3720,0 7,6 8,7 0,8 – 

3720,1-4080,0 10,8 12,1 3,9 – 

4080,1-4440,0 5,5 4,7 10,3 – 

4440,1-4800,0 7,0 7,9 1,9 – 

4800,1-5160,0 7,2 8,4 – – 

понад 5160,0  15,0 17,4 0,7 – 

нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму 

(1603,67 грн) 0,3 0,2 – 16,7 

нижче фактичного прожиткового 

мінімуму (2941,46 грн) 35,8 28,0 80,7 83,3 

Усі домогосподарства 100,0 85,2 14,5 0,3 

Із середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, грн 
        

до 1920,0 100,0 60,9 37,7 1,4 

1920,1-2280,0 100,0 25,2 73,8 1,0 

2280,1-2640,0 100,0 55,4 44,0 0,6 

2640,1-3000,0 100,0 96,8 2,8 0,4 

3000,1-3360,0 100,0 97,2 2,3 0,5 

3360,1-3720,0 100,0 98,4 1,6 – 

3720,1-4080,0 100,0 94,7 5,3 – 

4080,1-4440,0 100,0 72,7 27,3 – 

4440,1-4800,0 100,0 96,2 3,8 – 

4800,1-5160,0 100,0 100,0 – – 

понад 5160,0  100,0 99,4 0,6 – 

нижче законодавчо встановленого 

прожиткового мінімуму 

(1603,67 грн) 100,0 78,9 – 21,1 

нижче фактичного прожиткового 

мінімуму (2941,46 грн) 100,0 66,6 32,6 0,8 

 
  

 

 



 
 

4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

4.1. Мережа та кадри закладів охорони здоров’я                
 

(за даними Міністерства охорони здоров’я України; на кінець року; одиниць)             

 

 Кількість 

лікарів   

усіх спе-

ціальностей 

Кількість 

середнього 

медичного 

персоналу 

Кількість   

лікарняних 

закладів 

У них 

лікарняних 

ліжок 

Кількість 

лікарських 

амбулаторно-

поліклінічних 

закладів 

Планова 

ємність 

амбулаторно-

поліклі-

нічних 

закладів 

2014 48051 12578 64 10727 334 30372 

2015 47821 12396 55 10456 328 30433 

2016 47631 12002 54 9948 323 31083 

2017 46921 11827 54 9821 329 31037 

2018 46361 11340 54 9738 330 31800 
____________________ 

1 Без зубних лікарів. 

4.3. Кількість жінок з уперше в житті встановленим діагнозом      

       злоякісного новоутворення та венеричних хвороб 
 

 
2015 2016 2017 2018 

Кількість хворих з діагнозом, що 

встановлений уперше  в житті, осіб     

злоякісного новоутворення 
2512 2472 2495 2494 

 сифіліс 
24 24 12 8 

гонококова інфекція (гонорея) 
36 21 21 22 

 

4.7. Кількість ВІЛ - інфікованих і хворих на СНІД  з уперше в    

       житті встановленим діагнозом1 
(осіб) 

 
ВІЛ - інфіковані 

Із числа ВІЛ - інфікованих             
хворі на СНІД 

усього 

у тому числі діти віком 

усього 

у тому числі діти 
віком 

0-14 років 
включно 

15-17 років 
включно 

0-14 років 
включно 

15-17 років 
включно 

2015 542 81 1 262 1 – 

2016 570 81 1 251 3 – 

2017 502 86 2 238 1 – 

2018 514 68 – 210 – – 

 



 
 

5. ЖИТЛОВІ УМОВИ 

5.1. Житловий фонд 
(тис.м2 загальної площі) 

 2015 2016 2017 2018 

Весь житловий фонд 34363 34351 34335 34306 

У середньому на одного жителя, м2 27,7 28,0 28,2 28,5 

     

Міський житловий фонд 15924 15897 15877 15826 

У середньому на одного жителя, м2 22,7 22,8 23,2 23,3 

     

Сільський житловий фонд 18439 18454 18458 18480 

У середньому на одного жителя, м2 34,2 34,7 34,7 35,2 

 

5.5. Прийняття в експлуатацію загальної площі  житлових будівель та      

        кількість збудованих квартир у житлових будинках 

 

 2015 2016 20172 20182 

Загальна площа, тис.м2 192,8 125,8 133,3 131,3 

у тому числі     

у міських поселеннях 148,2 105,0 114,6 109,2 

у сільській місцевості 44,6 20,8 18,7 22,1 

Кількість збудованих квартир, тис. 1,5 1,1 1,7 1,5 

у тому числі     

у міських поселеннях 1,2 1,0 1,6 1,3 

у сільській місцевості 0,3 0,1 0,1 0,2 

 на 10 тис. населення 

Прийняття в експлуатацію загальної 

площі, м2 1549,8 1019,6 1090,5 1085,1 

у тому числі     

у міських поселеннях 2109,5 1503,8 1657,4 1602,6 

у сільській місцевості 823,3 387,8 351,6 417,8 

Кількість збудованих квартир 12,0 9,3 13,7 12,1 

у тому числі     

у міських поселеннях 16,7 14,7 22,2 19,2 

у сільській місцевості 5,9 2,3 2,6 3,1 

 

 

 

 



 
 

6.ОСВІТА 

 
6.3. Охоплення дітей закладами дошкільної освіти1 

 
                                                                                                                    (відсотків) 
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_____________ 
1 Відношення загальної кількості вихованців дошкільних навчальних закладів до кількості    

  постійного  населення у віці 1–6 років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих      

  у школах) 

 

 

6.8. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти 
                                                       

           (у % до загальної кількості осіб, що навчалися на початок навчального року) 
 

 

69,5 71,9

5,8 4,5
5,4 3,5

19,3 20,1

в університетах, академіях, 
інститутах

у коледжах, технікумах, 
училищах

у закладах професійно-
технічної освіти

у закладах загальної 
середньої освіти

 



 
 

6.9. Заклади загальної середньої освіти 
 

(на початок навчального року) 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Кількість закладів 630 622 605 577 

Кількість учнів 110119 110953 112494 114796 

у т.ч. в 10–12 (10-16) класах                    

13223 12442 12175 12779 

Кількість учителів 14670 14323 14312 14334 
 

6.17. Заклади вищої освіти на початок 2018/2019      

         навчального року 

 

 

Коледжі, технікуми, училища 
Університети, академії, 

інститути 

кількість 

закладів 

у них 

студентів 

кількість 

закладів 

у них 

студентів 

Черкаська область 10 5511 6 32169 
 

 

6.20. Питома вага дівчат і жінок серед учнів, студентів та аспірантів 
(у відсотках до загальної кількості тих, хто навчається; на початок навчального року) 
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7. КУЛЬТУРА І ВІДПОЧИНОК 

 

7.1. Бібліотеки для дітей та юнацтва  
 

 

для дітей  для юнацтва  

кількість закладів, 

одиниць 

бібліотечний фонд, 

тис.  примірників 

кількість закладів, 

одиниць 

бібліотечний фонд, 

тис.  примірників 

2018 30 582,3 1 148,3 

 
 

7.5. Спортивні школи для дітей 
 

 

 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 

(ДЮСШ) та спеціалізовані  дитячо-

юнацькі школи олімпійського резерву 

(СДЮШОР) 

Школи вищої спортивної 

майстерності (ШВСМ) 

кількість закладів у них дітей кількість закладів у них дітей 

2018 40 12046 1 113 

 

7.10. Оздоровлення окремих категорій дітей у дитячих  

         закладах оздоровлення та відпочинку 
(осіб) 

 
2015 2016 2017 2018 

Кількість дітей Черкаської області, 

які перебували у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, усього 48826 52025 50936 46987 

у т.ч. за межами області 1901 2490 2027 2430 

Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 1161 1176 1074 1173 

у т.ч. за межами області 77 125 63 231 

Діти-інваліди 880 854 931 938 

у т.ч. за межами області 8 9 12 30 

Діти, потерпілі від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 3649 3930 3175 2786 

у т.ч. за межами області 30 10 19 13 

Діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 8167 9028 9317 9239 

у т.ч. за межами області 57 229 83 142 

Діти осіб, визнаних учасниками 

бойових дій … 1719 1816 2096 

у т.ч. за межами області … 158 15 124 



 
 

 

8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

8.2. Державна допомога сім’ям з дітьми  надана органами соціального  

       захисту населення у 2018 році 

 

 Кількість, осіб 

           

Кількість 

виплат  

допомоги  

Сума 

допомоги, 

тис. грн 

Середній 

розмір  

допомоги, 

грн 

одержувачів, 

яким  

призначено 

допомогу 

дітей, 

на яких 

отримують 

допомогу 

станом на 

01.01.2019 

Допомога у зв’язку з 

вагітністю та пологами 4880 х 5585 10683,3 1912,86 

Допомога при 

народженні дитини  

у тому числі 9122 9216 436329 490912,3 1125,10 

      одноразова х х 9216 95109,1 10319,99 

      щомісячна х х 427113 395803,2 926,69 

Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку 

чи піклування 1304 1352 18623 60567,7 3252,31 

Допомога на дітей 

одиноким особам 

(матерям, удовам, 

удівцям, усиновителям) 25288 15146 168007 216906,7 1291,06 
 

8.3. Надання населенню субсидій  
 

 

Для оплати житлово-комунальних 

послуг 

Для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, од. 

загальна сума            

призначених 

субсидій,                     

тис.грн 

кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, од. 

загальна сума           

призначених 

субсидій,                              

тис.грн 

2018 345165 140520 31520 91339 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.12. Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених   

         батьківського   піклування  
(осіб) 

 

Усього 

всиновлено 

протягом 

року 

Із загальної кількості всиновлених 

громадянами України іноземними громадянами 

з числа дітей-

сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

з числа                 

дітей, які 

проживають з 

одним із батьків 

і усиновлені 

вітчимом 

(мачухою) 

з числа дітей-

сиріт і дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

з числа               

дітей, які 

проживають з 

одним із батьків 

2018 67 30 33 4 – 

 

8.14. Прийомні сім’ї 

 
(на кінець року) 

 

Кількість  

прийомних сімей,  

од 

У них дітей, осіб 

прийомних 

рідних  

(включаючи 

усиновлених) 

2018 117 210 61 
 

 

9. АНТИСУСПІЛЬНІ ПРОЯВИ СЕРЕД ЖІНОК ТА МОЛОДІ 

9.1. Кількість жінок, які підозрювались у скоєнні злочинів 
 

(за даними Прокуратури Черкаської області; осіб) 

 2015 2016 2017 2018 

Всього виявлено 411 328 391 368 

 

9.2. Кількість неповнолітніх, які підозрювались в скоєнні злочинів 
 

(за даними Прокуратури Черкаської області; осіб) 

 2015 2016 2017 2018 

Всього виявлено 110 67 108 78 

 

 

 


