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Цифри та факти
Зниження загальної чисельності дітей, що спостерігалася в Україні протягом
останніх 15 років, не призвело до зниження чисельності дітей, позбавлених
батьківського піклування, в тому числі тих, що виховуються в інтернатних
закладах.
Навпаки, спостерігається істотне зростання чисельності таких дітей.
Як свідчить статистика з 1989 року по 2007 рік частка дітей, які виховуються в інтернатних
закладах усіх типів в Україні зросла більше ніж у 2 рази у розрахунку на 100 000 дитячого
населення, а пікового значення досягла у 2004 році – 508,8. При цьому зберігаються високі
показники щорічної кількості позбавлень батьківських прав (Кількість дітей, вилучених із сім’ї у
зв’язку із позбавленням батьківських прав зростає: 2005 р. – 8565 дітей, 2006 р. – 9047 дітей,
2007 р. – 10751 – дітей, 2008 р. – 9420 дітей).
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Рис. 1. Частка дітей в інтернатних закладах по відношенню до загальної кількості дитячого населення
(0-17 років), у розрахунку на 100 000. TransMonee Database, 2009 www.transmonee.org

Збереження таких темпів здійснює вплив не лише на структуру дитячого
населення, але й може призвести до подальших змін в структурі дорослого
населення, оскільки все ще значна дітей, позбавлених батьківського піклування
виховуються в інтернатних закладах (до 30%), і по закінченню є менш
соціалізованими ніж їхні ровесники.
Особливо загрозливим є відсутність комплексних спеціалізованих програм для вихованців
старшого шкільного віку та випускників, оскільки вони складають більшість дітей в
інтернатних закладах через складнощі з усиновленням та розміщенням в прийомні сім’ї дітейпідлітків. Так у Київській області співвідношення дітей влаштованих до інтернатних закладів та
сімейних форм виховання 4-7 років складає майже 1:1, а вже в групі 13-18 років 1:4,5 на користь
інтернатних закладів.
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Рис. 3 Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Київській області
станом на 16.03.2010 (За даними Служби у справах дітей Київської обласної адміністрації)
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В структурі дитячого населення України спостерігаються сильні демографічні
хвилі, які здійснюють істотний вплив на динаміку чисельності дітей, які
залишилися без батьківської опіки і на розвиток системи підтримки таких
дітей. Максимальне число дітей віком 17 років дорівнює 611 464, а мінімальне
– у віці 6 років - 370 099, що в 1,65 рази менше.
В найближчі 2-3 роки відбудеться зниження співвідношення максимальної і мінімальної
кількості дітей в різних вікових групах, пов’язане зі зміною структури дітей і переходом до
дорослого віку дітей з максимальною чисельністю. Оскільки кількість дітей, позбавлених
батьківського піклування в кожній віковій групі пропорційна загальній чисельності дітей в тій
самій віковій групі, більше всього таких дітей знаходиться у віковій групі 17 років.
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Рис.2 Статево-вікова піраміда населення України віком 0-17 років початок 1991 і 2008 рр., тис. осіб
(За даними Держкомстату України)
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Забезпечення прав молоді з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки та
піклування віком 18-23 роки у Київській області
(Джерело: Кожній дитині, за матеріалами Рейтингу ефективності діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування у сфері забезпечення прав дітей, 2010 рік)
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