
До Міжнародного дня захисту дітей 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:  
Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту 

дітей – прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо 
бачити здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо, аби вони росли здоровими 
та радісними, прославляли свої родини і рідний край. 

За останніми даними на Вінниччині проживає 238,3 тис. дітей.  
У 2019 році в області народилося 11878 немовлят, що на 891 дитину менше, 
ніж у 2018 році. Рівень народжуваності відповідно зменшився з 8,1 дітей  
на 1000 жителів у 2018 році до 7,6 у 2019 році. Традиційно хлопчиків 
народжується більше, ніж дівчаток. У 2019 році на 100 дівчаток народилося 
109 хлопчиків.  

Радує позитивна тенденція останніх років щодо розширення мережі 
діючих закладів дошкільної освіти. Так, у порівнянні із 2010 роком їх кількість 
збільшилась на 76 (що більше на 11%). В минулому році у 780 закладах 
дошкільної освіти області виховувалося 53,6 тис. маленьких мешканців 
Вінниччини.  

В Україні згідно із законодавством повна загальна середня освіта  
є обов’язковою. На початок 2019/2020 навчального року в області розпочали 
роботу 772 заклади загальної середньої освіти, де навчалося 164,7 тис. учнів.  
У 2019 році 14,3 тис. випускників  одержали свідоцтво про здобуття базової 
загальної середньої освіти, а 7,4 тис. – атестат про здобуття повної загальної 
середньої освіти. 

Залученню дітей до надбань національної та світової культури  
й мистецтва, розвитку їх духовного та інтелектуального потенціалу сприяє 
діяльність мистецьких шкіл. На початок 2019/2020 навчального року в області 
працювало 47 дитячих музичних, 1 художня школа та 7 шкіл мистецтв.  
Із загальної кількості 45% шкіл знаходяться в сільській місцевості. У школах 
естетичного виховання навчалося 11,1 тис. учнів, з них кожний п’ятий –  
у сільській місцевості.  

Крім того, в області діють 29 дитячих бібліотек, книжковий фонд яких 
налічує 539 тис. примірників. Чисельність читачів у них на кінець 2019 року 
становила близько 38 тис. дітей і підлітків віком до 18 років.  

Особливу категорію цієї важливої гомінкої спільноти становлять діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких у Вінницькій області 
на кінець 2019 року налічувалося 2324 особи. Разом з тим, протягом 2019 року 
в області усиновлено 109 дітей, у тому числі  52 особи – це сироти чи діти, 
позбавлені батьківського піклування; 57 дітей було усиновлено одним  
із подружжя (коли один із батьків – рідний); 11 дітей – іноземцями. Також  
у минулому році було оформлено опіку (піклування) на 239 малюків. На кінець 
2019 року в 57 дитячих будинках сімейного типу перебувало 387 вихованців,  
у 134 прийомних сім’ях – 247 прийомних дітей. 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/2010-11-23-13-52-20/458-traven2017/4959-2017-05-25-13-18-51.html


В умовах напруженої соціально-економічної та небезпечної екологічної 
ситуації, погіршення стану здоров’я населення особливого значення набуває 
організація ефективного оздоровлення та відпочинку. Одним з найбільш 
масових та доступних видів організованого відпочинку школярів є проведення 
літніх канікул в оздоровчих таборах. Так, у літній період 2019 року школярів 
приймали 229 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Вінницької області, 
в яких відпочивало понад 28 тис. дітей та підлітків. Влітку 2019 року було 
оздоровлено 5,5 тис. дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, 1,6 тис. 
дітей, батьки яких визнані учасниками бойових дій, 0,6 тис. дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, по 0,3 тис. дітей-інвалідів та дітей,  
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 
 
 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 67 


