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До Міжнародного дня захисту дітей 

 

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Головне управління 

статистики інформує. На Черкащині проживає 198,7 тис. дітей до 18 років, а 

це кожний шостий житель області. 

Торік в області народилось 7620 малюків, 3965 хлопчиків та 3655 

дівчаток, що на 13,3% менше ніж у попередньому році. За рік в області 

народилось 88 пар двійнят і одна трійня.   

Серед народжених 45,8% – це перші за порядком народження діти, 

частка других за черговістю народження дітей – 37,9%, третіх і подальших – 

16,3%.  

Виховання 38,7 тис. маленьких мешканців Черкащини здійснюється у 

635 закладах дошкільної освіти, якими у 2019 році охоплено 69% дітей віком 

1-6 років, у міських поселеннях – 85%, в сільській місцевості – 50%. 

На початок 2019/20 навчального року в області у 556 денних закладах 

загальної середньої освіти області навчалось 116,1 тис. учнів. На кінець 

навчального року у 2019р. отримали базову загальну середню освіту 9,9 тис. 

та повну загальну середню освіту – 6,0 тис. учнів.  

Розвитку духовного та інтелектуального потенціалу дітей сприяє 

діяльність мистецьких шкіл. На початок 2019/2020 навчального року в області 

працювало 24 дитячих музичних школи, 2 художні школи та 15 шкіл мистецтв. 

У школах естетичного виховання навчалось 11 тис. учнів.  

Також для розвитку творчих здібностей дітей в області діють 1,8 тис. 

клубних формувань.  

Діти є активними користувачами  бібліотек.  У 2019 році їх послугами 

скористались 142,6 тис. дітей і молоді до 18 років.  

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 2019р. 

перебувало 296 дітей, з них 96 – у віці від 3 до 6 років. 

На кінець 2019р. загальна чисельність дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, які перебували на первинному обліку, в області 

становила 2184 особи, у тому числі 686 – діти-сироти. На кінець 2019р. під 

опікою чи піклуванням перебувало 1527 дітей.  

У 2019р. 97 дітей було усиновлено, з них 6 дітей усиновлено іноземними 

громадянами. 
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