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1 червня – Міжнародний день захисту дітей 
 

Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949р. рішенням сесії 

Міжнародної демократичної федерації жінок. Це не тільки одне із найбільш 

радісних свят для дітвори, але й нагадування дорослим про їх відповідальність 

перед суспільством за дітей, за здійснення їх виховання та отримання освіти. 

У 2013р. в м.Києві діти віком 0–17 років складали 481,8
1
 тис. осіб (17,0% 

від загальної чисельності постійного населення столиці).  

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 

2013р. у столиці налічується 375,2 тис. домогосподарств з дітьми. 
 

Розподіл домогосподарств з дітьми за кількістю дітей у їх складі  
 

(відсотків) 

 2013 

  

Одна дитина 70,1 

Дві дитини 29,0 

Троє і більше дітей 0,9 
 

Чисельність окремих вікових груп дітей у 2011-2013рр.
1 

 

 2011 2012 2013
1 

    

Постійне населення, всього 2773,0 2803,7 2827,4 

у тому числі діти віком    

0-2 роки 96,6 98,0 99,2 

0-6 років 212,3 220,1 225,5 

6-17 років 270,0 277,2 285,2 

0-14 років 380,1 395,6 411,4 

0-16 років 424,9 437,7 450,8 

0-17 років 455,7 468,8 481,8 
__________________ 
1
Дані попередні. 

 

Останні дванадцять років спостерігається тенденція до збільшення числа 

народжених у м.Києві. Так, якщо у 2001р. народилося 19,4 тис. дітей, то у 

2013р. – 33,3 тис. У 2013р. рівень народжуваності досяг показника  

11,7 живонароджених на 1000 жителів. Хлопчиків, як і раніше, народилося 

більше, ніж дівчаток: на 100 дівчаток – 106 хлопчиків. Найбільше всього 

немовлят з’явилося у Дарницькому районі – 4785 осіб, що становить 14,4% до 

загальної кількості народжених у столиці.  
 



Розподіл живонароджених за статтю в розрізі районів у 2013 році 
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Одним із пріоритетних напрямків соціальної політики держави є створення 

умов для всебічного розвитку підростаючого покоління та задоволення його 

потреб. У 2013р. для дитячого харчування вироблено 2728 т продуктів 

кисломолочних, 6147 т молока та вершків, 1607 т кисломолочного сиру. 
 

 

Виробництво товарів для дітей 
 

 2012  2013 
   

Товари шкільні та канцелярські з паперу та картону, т 2890 4609 

Зошити, тис.штук 32418,0 33950,0 

Трикотажний одяг та доповнення до нього для маленьких дітей, 

тис. штук 179,6 750,6 
 

 

Індекси споживчих цін 

 
(грудень до грудня попереднього року; відсотків) 

 2012 2013 

Індекс споживчих цін 101,6 101,5 

одяг для хлопчиків і дівчаток  

(3–13 років), немовлят (0–2 років) 100,5 92,7 

взуття для дітей (3–13 років) і немовлят (0–2 років) 96,6 90,7 

іграшки 100,0 100,0 

 



Виховання та навчання дітей 
 

Умови життєдіяльності та розвитку дітей і підлітків – майбутнього 

кожної держави, складаються з багатьох факторів, і одим з найважливіших є 

стан системи виховання та навчання підростаючого покоління. Основними 

ланками освіти в м.Києві є дошкільна, загальна середня, професійно-технічна, 

вища та позашкільна освіта. 

У порівнянні з 2012р. чисельність дітей, які у 2013р, відвідували дитячі 

садки, ясла-садки та ясла, збільшилася на 4,5%. 
 

Дошкільні заклади освіти 
(на початок року) 

 2013 2014 

   

Кількість закладів 692 691 

підпорядковані Головному управлінню освіти 614 614 

відомчі та приватні 78 77 

Чисельність дітей у дошкільних закладах, тис. 100,7 105,2 

підпорядкованих Головному управлінню освіти 97,6 101,9 

відомчих та приватних 3,1 3,3 

Кількість місць у дошкільних закладах,  тис. 84,6 86,0 

підпорядкованих Головному управлінню освіти 81,2 82,9 

відомчих та приватних 3,4 3,1 
 

У 2013/14 навчальному році у м.Києві працює  

505 загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій), в яких 

навчається 241,1 тис. учнів. 

Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу 

25,5%

36,4%
38,1%

гімназії

ліцеї

навчально-виховні

комплекси  
 

Культура та відпочинок 
 

Оскільки м.Київ є містом з давніми культурними  традиціями, його 

мешканці мають можливість долучати себе та своїх дітей до надбань 

національної та світової культури. 

У 2013р. в столиці налічувалось 143 бібліотеки з книжковим фондом 

10889,9 тис. примірників. Національну бібліотеку для дітей та Державну 

бібліотеку України для юнацтва відвідало 20,7 тис. читачів, до послуг яких 

було надано 523,8 тис. примірників книжкового фонду. 

У м.Києві діють п’ять театрів для дітей та юнацтва. В 2013р. в них було 

проведено 1,6 тис. вистав, які переглянуло 203,8 тис. глядачів.   



Школи естетичного виховання 

 
(на початок 2013/2014 навчального року) 

 Кількість 

закладів 

Кількість 

учнів, осіб 
 

  

Усього 57 18563 

Дитячі музичні школи 31 10225 

Вечірні школи загальної музичної освіти 1 305 

Середні спеціальні музичні школи 1 432 

Дитячі художні школи 9 1253 

Середні художні школи – – 

Дитячі школи мистецтв 12 5826 

Дитячі хореографічні школи
 

1 201 

Дитячі студії 2 321 
 

Спортивні школи для дітей 
 (на кінець року) 

 2012 2013 

   

Кількість закладів (ДЮСШ, СДЮШОР) 94 94 

у них дітей, осіб 36377 36865 

 

Найбільш масовим та доступним видом організованого відпочинку 

школярів є проведення літніх канікул в оздоровчих таборах. Так, у літній 

період 2013 року школярів приймали 111 дитячих оздоровчих закладів 

(таборів) на території м.Києва, в них було оздоровлено 11,3 тис. дітей. 

1 червня – Міжнародний день захисту дітей: день нагадування 

суспільству про дотримання прав дитини як необхідної умови для формування 

гуманного, справедливого і благополучного суспільства. 
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