
 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ 

УВАГИ СУСПІЛЬСТВА  

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

В 2017 РОЦІ 

 
 

 

 

 

 

      

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя  

2018 



 

 

Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики 

 

За редакцією М. З. Шейко 

Відповідальний за випуск Ю. В. Максимова  

 

Збірник містить інформацію про становище соціально незахищених, знедолених дітей у 

2017р. в порівнянні з попередніми роками. 

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які нададуть уявлення щодо змін показників у 

динаміці. 

У статистичному збірнику використано матеріали надані Управлінням у справах сім’ї, 

молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, Територіальним управлінням 

Державної служби судової адміністрації в Запорізькій області, Прокуратурою Запорізької 

області, Головним управлінням Національної поліції України в Запорізькій області, 

Департаментом соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації 

та дані державних статистичних спостережень. 

Збірник розрахований на фахівців, які займаються питанням соціального захисту населення, 

розробкою та моніторингом соціальної політики, науковців, а також може бути корисним 

студентам вищих навчальних закладів. 

 

 
 

Державна служба статистики України 

Головне управління статистики у Запорізькій області 

Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики 

 

 адреса: проспект Соборний, 75, м.Запоріжжя, 69600 
 тел. (061) 787 66 79 

 тел./факс (061) 787-50-52  

 електронна пошта: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua  

 веб-сайт: www. zp.ukrstat.gov.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018 

 

mailto:stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua
mailto:stat-zp@radiocom.net.ua


3 

Статистичний збірник «Захист дітей, які потребують  
особливої уваги суспільства в Запорізькій області» в 2017 році  

Головне управління статистики у Запорізькій області 

ПЕРЕДМОВА 

 

У збірнику наведено інформацію про мережу та діяльність дитячих 

інтернатних закладів, розподіл дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, за місцем перебування та навчання; склад вихованців інтернатних 

закладів; їх вибуття та улаштування; кількість дітей і підлітків, які знаходяться 

на вихованні в сім’ях громадян; про будинки сімейного типу та прийомні сім’ї; 

мережу центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, характеристику їх 

вихованців за окремими ознаками; захист прав дітей; наявність житла у дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; кількість дітей, які 

перебували на обліку в підрозділах превентивної діяльності з ювенальної 

превенції.  

Збірник містить інформацію про захворюваність дитячого населення за 

класами хвороб, у т.ч. на соціально-небезпечні хвороби (ВІЛ/СНІД, 

туберкульоз, венеричні захворювання); про кількість дітей померлих від 

навмисних самоушкоджень (включаючи самогубства); про кількість розлучень; 

народжуваність у неповних сім’ях; про кількість засуджених дітей та тих, які 

утримувались у виховних колоніях для неповнолітніх. Основні показники 

наведені як по містах та районах області, так і в порівнянні з регіонами 

України.  
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СКОРОЧЕННЯ  

 

од – одиниці 

грн – гривня 

п.р. – поточний рік 

р. – рік 

табл. – таблиця 

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

% – відсоток 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0;0,0) – явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними в таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

«у тому числі» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  
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