
Територія області – 28,4 тис. км2 (4,7%
площі України). 

Населення – 1808,3 тис. чол. (3,7% жителів
України). 

Національний склад:92,5 % – українці; 
6 % – росіяни;
0,5 % – білоруси; 
0,2 % – поляки; 
0,1 % – вірмени; 
0,7 % – інші національності.  
Міське населення становить 58,1%,

сільське – 41,9% загальної чисельності. Густо$
та населення – 65 чол. на 1 км2.

Адміністративно Київська область роз$
поділяється на 25 районів, також до її складу
входять 10 міст обласного та 14 районного зна$
чення, 30 селищ міського типу, 1220 сільських
населених пунктів. Межує з Житомирською,
Вінницькою, Черкаською, Полтавською, Чер$
нігівською областями, а також з Гомельською
областю республіки Білорусь. 

На території Київської області розташова$
но:2968 пам'яток археології (з них 18 –
національного значення), 2573 пам'ятки історії
(з них 3 – національного значення), 208
пам'яток архітектури та містобудування (з них
91 – національного значення), 257 пам'яток мо$
нументального мистецтва. 8 населених місць
Київської області увійшли до Списку історичних
населених місць України, затвердженого По$
становою Кабінету міністрів України від
26.07.2001 р. за № 878. До цього переліку вхо$
дять: Біла Церква, Богуслав, Васильків, Вишго$
род, Переяслав Хмельницький, Ржищів,
Фастів, Яготин. 

Промисловість
На території області розташовані Трипіль$

ська ТЕС, Київська ГЕС, Київська ГАЕС. Під$
приємства машинобудівної і металообробної
галузей випускають хімічне устаткування, ма$
шини для тваринництва і кормо$виробництва,
екскаватори, меліоративну техніку, техноло$
гічне устаткування для підприємств торгівлі, а
також товари побутового призначення.

Коротка довідка

Київщина: погляд в майбутнє 

Програмні засади Київської обласної

організації політичної партії «Совість України»
Враховуючи складний час фінансово$еко$

номічних проблем, пов'язаних з світовими
процесами,внутрішніми проблемами кризи
влади, державного управління, величезних
проблем соціально$економічного розвитку на
місцевому рівні,

Оцінюючи можливості задіяння нових дже$
рел розвитку Київського регіону,

Беручи на себе відповідальність,

ми пропонуємо наступний план дій: 

– Сформувати ефективну регіональну
політику,яка стимулюватиме територіальні
громади Київщини до саморозвитку та прояву
місцевої ініціативи (від виживання  до розвит$
ку та процвітання на благодатній землі); 

– Формування фінансової, економічної
спроможності переважної більшості тери$
торіальних громад, органів місцевого та
регіонального самоврядування щодо
здійснення делегованих власних повнова$
жень; 

– Запровадження в практику діяльності всіх
органів державної влади, місцевого самовря$
дування європейської стратегії інновацій та
доброго господарювання на місцевому рівні
шляхом використання 12 принципів демокра$
тичного врядування;

– Реалізація створення мотиваційної,
відповідальної, інтелектуальної кадрової політи$
ки, виключивши можливість корупційних дій;

– Розробка та реалізація програми рекон$
струкції транспортної мережі, в тому числі
капітального ремонту, починаючи з доріг сіль$
ського значення  до обласного і державного;

– Розробка та реалізація сучасної інно$
ваційно$інвестиційної регіональної політики з
організаційно$економічним механізмом залу$
чення інвестицій з метою створення високо$
технологічних високооплачуваних робочих
місць шляхом створення на території області
технопарків, промислових парків, територій
розвитку; 

– Забезпечення технічної модернізації жит$
лово$комунального господарства, скорочення
питомих показників використання енергетич$
них і матеріальних ресурсів, необхідних для ви$
робництва (надання) житлово$комунальних по$
слуг, у тому числі створення дієвого і прозоро$
го механізму стимулювання використання аль$
тернативних джерел енергії та видів палива;

– Створення постійно діючої на весь період
реформи системи соціального захисту та
соціальних гарантій вразливих верств насе$
лення, приділивши особливу увагу сфері
освіти і медицини;

– Розробка проекту Закону України "Про
Київський столичний регіон" з метою створен$
ня умов рівних можливостей для жителів
Київщини та м. Києва, а також отримання ком$
пенсуючих ресурсів для розвитку регіону; 

– Розвиток прямих форм демократії,безпе$
речної участі громадян у вирішенні питань
місцевого значення на базі сучасних інфор$
маційних технологій. 

Висловлюємо впевненість у спромож%

ності наших кандидатів та політичної сили

в здійсненні задумів з однією метою: кар%

динального підвищення рівня та якості

життя жителів Київщини.   

Київська область
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Фесенко 

Роман Петрович

Народився 2 серпня 1972 року у м.
Луганську. Українець. 

Освіта вища. У 1991 р. закінчив Київський
енергетичний технікум за кваліфікацією
технік$теплотехнік. 

З 1991 по 1993 рр. служив у лавах
Збройних сил України. 

В 1998 р. закінчив Феодосійський
фінансово$економічний інститут. Економіст,
спеціальність – менеджмент організацій. 

Свою трудову діяльність розпочав з1999 р.
на посаді директора ТОВ "Аларіс", де
працював до 2004 р. З 2010 р. працює у ТОВ
"Українська Транспортна Група" на посаді
головного консультанта з економічних питань. 

Член партії "Совість України" з 2010 р. 
Одружений. Дружина – Кравченко Лідія

Георгіївна, 1973 року народження. Син Єгор, 
2008 р.н. 
Судимим не був. Громадянин України.

Якименко Олег

Миколайович

Народився 15 серпня 1966 року. 
Освіта вища. Історик, юрист.
З 1995 по 2000 рр. працював у загально$

освітній школі № 11 м. Біла Церква вчителем
історії та права. З 2001 р. займає посаду ди$
ректора філії Київського міжнародного універ$
ситету ум. Біла Церква. 

Член політичної партії "Совість України" з
2005 р. Голова Київської обласної організації
партії "Совість України". 

Одружений. Дружина – Якименко Тетяна
Анатоліївна, 1967 року народження. Син Дми$
тро,  1990 р.н. 

Судимий не був. Громадянин України.

Рудаківська 

Світлана Вікторівна

Народилась 18 березня 1951 року. 
Освіта вища. В 1973 р. закінчила Київський

державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Філо$
лог. 

Трудову діяльність почала у 1973 р. Вчите$
лем  Вишенської середньої школи в Київської
області. З 1988 по 1997 рр. працювала заступ$
ником директора середньої школи № 272 – ук$
раїнського коледжу ім. В.О. Сухомлинського. З
2000 р. – проректор з питань довузівської
підготовки Київського міжнародного універси$
тету. 

Член політичної партії "Совість України" з
2005 р. 

Донька – Гречана Любов Володимирівна,
1977 р.н. 

Судима не була. Громадянка України.

Данченко 

Тетяна Володимирівна

Народилася 1 червня 1973 року. 
В 1999 р. закінчила Національну юридичну

академію ім. Ярослава Мудрого. 
З 1999 по 2007 рр. працювала в Національ$

ному університеті ДПС України на кафедрі
кримінального права, процесу та
криміналістики. З 1 лютого 2007 р. і по те$
перішній час – перший заступник директора
Інституту міжнародних відносин Київського
міжнародного університету. 

В 2007 р. захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук
та отримала вчене звання доцент. 

Одружена. Чоловік – Данченко Євген Ігоро$
вич. Син – Данченко Владислав Євгенович,
1997 р.н. 

Член політичної партії "Совість України". 
Не судима і до кримінальної відповідаль$

ності не притягувалась. Громадянка України.

Дзецюх 

Тарас Григорович

Народився 22 травня 1963 року. 
Трудову діяльність розпочав механіком ав$

тобази в м. Тернопіль. 
В 1986 – 1990 рр. працював начальником

відділу в  обласному виробничому транспорт$
ному об'єднанні "Тернопільагропромтранс", в
1991 – 1996 рр. – директором тернопільського
Виробничого об'єднання "Прогрес" (філіалу
Чернівецького об'єднання "Буковина").

В 1996 – 1997 рр. – директор підприємства
з іноземними інвестиціями "Оріяна" (Терно$
піль). 

В 1997 – 2007 роках  – директор СМП "Про$
грес Т" (Тернопіль). 

З 2007 р по сьогоднішній час працює гене$
ральним директором Науково$виробничого
підприємства НЕПХХІ в м. Київ. Засновник ГО
"Всеукраїнська громада". 

Судимим не був. Громадянин України.


