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У порівнянні з 2010 роком у минулому році в Україні народилося на
1% дітей більше. Про це офіційно повідомляється в щорічному звіті органів
державної реєстрації актів цивільного стану. За їх данними, в 2011 році на
всій території України народилося 505 тис. 754 дитини, що на 1% більше, ніж
у 2010 році. Найбільша народжуваність на території держави зафіксована на
Закарпатті. Крім того, великий відсоток народжуваності в порівнянні з 2010
роком був зафіксований в Чернігівській області (збільшення на 1,4%),
Волинській (збільшення на 1,8%), і в Києві (збільшення також на 1, 8%).
Попри активну соціальну рекламу, останні п’ять років не виправили
негативний баланс української демографії. Станом на 2009 рік смертність все
ще в півтора рази перевищувала народжуваність, тоді як у 2004 році люди
вимирали вдвічі швидше, ніж з’являлися на світ. Тим часом влада поступово
відмовляється від політики стимулювання народжуваності. Один з
аналітичних центрів минулого року виступив з доповіддю про те, що Україні
стимулювання народжуваності не потрібне, а нестачу трудових ресурсів
можна ліквідувати за рахунок мігрантів. Схоже, такий антинаціональний
підхід знайшов підтримку на Банковій. Цинізм "реформаторів" сягнув далеко
– наприкінці грудня 2010 на розгляд парламенту було подано президентський
законопроект (№ 7521) щодо зменшення розміру допомоги при народженні
дитини.
Вперше з 2005 року народжуваність в Україні почала падати,
повідомив Держкомстат. Загалом найбільших втрат населення зазнало за
роки президентства Леоніда Кучми – українців стало менше на п’ять
мільйонів. Від зростання населення у перші чотири роки незалежності нам
залишилася недосяжна 52-мільйонна планка. Коли Кучма прийшов до влади
(1994), на одну матір в середньому припадало 1,5 дитини. Коли він пішов
(2004), цей показник становив 1,2. У 2005-2009 роках народжуваність
стабільно зростала, і умовна середня кількість дітей в сім’ї знову піднялася
до 1,5.
Більше того, оскільки збільшення розміру допомоги при народженні
дитини надто повільно вирішує демографічну кризу, владі слід вжити більш
радикальних засобів для мотивування сімей мати двох і більше дітей.
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