
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Захист дітей, які потребують
особливої уваги суспільства в Запорізькій області». У виданні наведено
інформаці ю щодо соціального становища дітей в області в 2017 та попередніх
роках.

Збірник сформовано за такими розділами: захист дітей, які потребують
особливої уваги суспільства, окремі порівняльні показники за регіонами
України та методологічні пояснення.

При підготовці збірника були використані дані державних статистичних
спостережень «Природний рух населення», «Чисельність та склад
населення»,
«Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів», «Мережа та
діяльність вищих навчальних закладів», «Дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку», «Колективні засоби розміщування».

Крім того, використано адміністративні дані.

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області  сподівається, що видання буде корисним і 
зацікавить керівників, фахівців, наукових працівників, студентів та широке коло читачів.



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЩОДО СТАНОВИЩА СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, 
ЗНЕДОЛЕНИХ ДІТЕЙ У 2017 РОЦІ

На початку збірника розмі щено аналітичний огляд становища дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування в Запорізькій області в 2017р. в порівнянні з 2016р.
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ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ СУСПІЛЬСТВА
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Міністерства охорони здоров'я України

Міністрества соціальної політики України

У розділі наведена інформація щодо чисельності
постійного населення-дітей по містах та районах області,
інтернатних закладів і закладів соціального захисту для
дітей, розподілу дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за місцем перебування,
забезпеченості житлом, причинами потрапляння до
соціальних закладів, а також щодо усиновлення дітей.
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Заклади, що перебувають у сфері управління



Також розділ містить інформаці ю щодо кількості дітей, які підозрювалися в скоєнні злочинів та
засуджених за скоєння злочинів, кількості дітей, які перебували на обліку в підрозділах
превентивної діяльності з ювенальної превенції.
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Крі м того, у виданні наведено інформація щодо стану здоров'я дитячого населення та його
оздоровлення.
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ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування,

за окремими регіонами України на  кінець 2017 року 
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Інформація наведена в цьому розділі дає змогу провести порівняльний аналіз ситуації в Запорізькій
області з іншими регіонами України.

Україна

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Дніпропетровська 
область 

(макисмальний 
показник)

Запорізька область Тернопільська область 
(мінімальний 

показник)



МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та
статистичні класифікатори, що використовувались для
розробки статистичних даних і методологі ю
формування статистичних показників, які були
використані при створені збірника.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена в збірнику інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної  

методології, вмісту збірника та інших видань з питань 

демографічної та соціальної статистики можна отримати в 

управлінні аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики за телефонами: (061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до 

управління поширення інформації та комунікацій

за телефонами: (061) 787-66-25; (050) 132-92-04 

Головне управління статистики у Запорізькій області

пр. Соборний, 75, 

м. Запоріжжя, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


