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ДИМЕРСЬКА ГРОМАДА

Експерти у сфері місцево-
го самоврядування про-
гнозують перемогу Юрія 
Ісаюка та його команди. 
Найбільш досвідчені та 
успішні управлінці, вони 
єдині, хто здатен створи-
ти нову об’єднану громаду 
і наповнити її раціональ-
ним та результативним 
змістом. Важливо відстоя-
ти і захистити ці сподіван-
ня, не піддатися підкупу, 
шантажу. Збудуємо нову 
громаду разом!
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Європейська концепція розвитку  
в кожному куточку Димерської громади

Бажаємо перемоги! Будемо голосувати за Ісаюка!
Ми надіємося на те, що до Катюжанки дійдуть господарські руки

— Вода у нас найдорожча! Нам з 
Вишгорода обіцялося так ба-
гато. Нас просто надурили, — 
жаліється мешканка багатопо-
верхівки.

— У нас, в Димері тарифи наба-
гато нижчі, аніж у вас, — каже 
Юрій  Ісаюк і додає. — Після 
об’єднання створимо єдине ко-
мунальне підприємство. Перегля-
немо усі тарифи.

— Побільше дитячих майдан-
чиків нам треба, — гово-
рить жіночка край доро-
ги, що продає домашню го-
родину. — А то був один та 
й того зруйнували. Нам ще 
у село охорона потрібна хоч 
якась.

— Передбачається муніціпальна 
варта...
— О! То хай би вона й була!

— У вас чистота, порядок. А тут 
ні двірників, нічого нема. Одне 
сміття, — каже Ольга Павлен-
ко з Катюжанки.

— То у вас комунальної служби про-
сто немає, — розбирається в ситуа-
ції Юрій Ісаюк. — Плануємо створи-
ти одну комунальну службу для всі-
єї громади на базі Димерської. Ми її 
розширимо, збільшимо штат... Для 
того, щоби охайним був не тільки Ди-
мер, а й кожне село громади. А може 
працюватимемо за графіком: один 
день у Димері, наступний — у Катю-
жанці, в Демидові і так далі.

— Ми надіємося на те, що до Ка-
тюжанки господарські руки 
дійдуть, — каже ще один зу-
стрічний Василь Гриб. — Село 
у нас велике, красиве, але не 
прибране. Відсутні баки для 
сміття, багато аварійних де-
рев, тротуари не скрізь є. 
Я просто заздрю Димеру, що 
там стало чисто і затишно.

— Дороги б нам у порядок приве-
сти, освітлення — обов’язково, 
побільше дитячих гуртків, ба-
жано безкоштовних, — це вже 
черговий зустрічний Олек-
сандр Шпаковський. — Так що 
бажаємо перемоги. Будемо го-
лосувати за Ісаюка.

Нехай божественний покров Пресвятої Богородиці, 
простягнений над нами, уберігає від бід, зла та негараздів!

На Покрову прийнято ходити 
до церкви. Саме в це світлий 
день абсолютно кожен віруючий 
українець молиться до Богороди-
ці за допомогу, підтримку та за-
хист для себе та родини. 

Команда Юрія Ісаюка цього 
дня просила в Богородиці миру 

та злагоди усій громаді. Бо там, 
де мир і довіра, Покрова підсо-
бляє у розвитку та достатку. 

У День захисника України, Свя-
та Покрови Пресвятої Богороди-
ці та День українського козацтва 
члени команди Юрій Ісаюк, На-
талія Мельниченко, Людмила Да-

виденко, Лариса Русинова, Володи-
мир Поплавський, Олександр Пу-
стовойт , Олександр Мандро, 
Ірина Сувид, Людмила Яременко, 
Альона Ушакова та Андрій Пеще-
рін взяли участь в ході гідності, 
яка відбулась в Димері за уча-
сті воїнів АТО, учасників бойових 
дій та громадськості. Вшанували 
пам’ять полеглих воїнів біля Кур-
гану Пам’яті та на кладовищі. Ми 
пам’ятаємо кожного. Молимося 
за упокій душі кожного! Шану-
вали і вшановуватимемо пам’ять 
Героя Небесної Сотні, Героя Укра-
їни Кіщука Володимира, загибло-
го в зоні АТО Благовісного Віта-
лія, воїнів, які зазнали передчас-
ної смерті, Лемешка Павла, Бліно-
ва Сергія, Шевченка Тараса та Ру-
бана Олександра. 

Честь і шана вам, дорогі за-
хисники України! Доземний уклін 
вам за те, що завдяки вашій не-
скореності в нашому рідному 
краї спокійне та мирне життя, 
блакитне небо над головами на-

ших дітей. Нехай Пресвята Бого-
родиця захищає та оберігає нас 
повсякчас. Дякуємо за незалеж-
ність.

«День захисника України ми 
відзначаємо 14 жовтня, як сим-
вол нерозривного зв’язку всіх 
поколінь захисників України, як 
пам’ять про тих, хто в різний 
час захищав нашу землю від во-
рога і охороняє її зараз, коли 
на східних територіях України 
йде боротьба за її незалеж-
ність і суверенітет, — підкрес-
лив Юрій  Ісаюк. — Попри змі-
ну часів і політичних систем, 
День захисника України асоцію-
ється насамперед з мужністю 
та стійкістю людського харак-
теру, силою духу та відданістю 
Батьківщині. Тож бажаю усім 
мирного неба, міцного здоров’я, 
незгасимої енергії, завзяття і 
сили! Нехай божественний по-
кров Пресвятої Богородиці, про-
стягнений над нами, уберігає 
від бід, зла та негараздів!»

В ГРОМАДІ ІСАЮКУ РАДІ!

Де ще можна почути 
усі новини, довідатися усі 
оцінки та отримати щи-
росердечні побажання як 
не на ярмарку. Юрій Ісаюк 
скористався цим правилом 
і завітав у Катюжанку на 
ярмарок. До слова, агіту-
вати не довелося. Люди 
добре знають результати 
роботи. Тож більше жалі-
лися на тамтешнє жит-
тя і давали накази на май-
бутнє.

Катюжанка:



Про що думають 
жінки?

В Україні так уже заведено: що подумає жінка, так чоловік 
і запланує. А жінка ні про яку іншу як, про свою родину 
і думати не стане. Отож в команді Юрія Ісаюка дівчата 
подумали, а хлопці запланували, що кандидатів і кандидаток 
у депутати селищної ради тут буде порівну. Жінок у списку 
аж тринадцять! Про що вони передусім думають, не важко 
здогадатися. Звісно, що про свої сімї, звісно про дітей, школу, 
освіту, здоров’я, медицину, безпеку, благоустрій... Про що 
тільки не думають наші жінки.

Відтак чоловікам слід придивлятися, що першочергово ви-
рішувати.

«Моя робота пов’язана з навчанням та вихованням дітей, — 
каже кандидатка Яременко Людмила. — Я дружина і мати. 
Тому добре розумію потреби сучасних батьків і дітей. Усі свої 
знання і досвід використовуватиму для розвитку освітньої 
сфери нашої громади».

 «А для мене європейська громада — це передусім, грома-
да в якій зростають щасливі діти, — додає Ушакова Олена. — 
Заради їхніх знань, умінь та можливостей ми маємо зробити 
Димерську громаду спроможною та такою, в якій діти будуть 
захищеними та почуватимуться  комфортно». 

 «Як педагог, психолог, щаслива матуся і дружина, йду в 
депутати Димерської селищної ради для покращення умов 
життя соціально незахищених верств населення, а також 
для вирішення нагальних проблемних питань у сфері осві-
ти» — так запевняє Руденко Тетяна.

Самі розумієте, що добудова спортзалу та їдальні в Димер-
ській гімназії та добудова дошкільного навчального закладу яс-
ла-садок «Зернятко» — питання часу. 

А організація безкоштовного регулярного перевезення ді-
тей з населених пунктів до закладів дошкільної та позашкіль-
ної освіти?

Жінки ще розмірковують про будівництво центру розвит-
ку, який поєднає будинок культури, Димерське відділення 
центру «Дивосвіт» та бібліотеку, створення комунального за-
кладу з розвитку спорту, підтримку спортивних команд гро-
мади і навіть про будівництво стадіону в Козаровичах та по-
всюдне будівництво дитячих та спортивних майданчиків у 
селах.

Нам вкрай необхідно упровадити цільову програму на 
фінансування навчання студентів-медиків у здобутті осві-
ти, які в подальшому залишаться працювати в медичних 
закладах Димерської громади, забезпечити житлом моло-
дих кваліфікованих медичних працівників. Треба домогти-
ся збереження фельдшерсько — акушерських пунктів та 
амбулаторій у селах. А об’єднаній громаді потрібні здо-
рові люди. 

Кандидат на селищного голову Юрій Ісаюк врахував поба-
жання жіночої частини команди та висвітлив їх у своїй перед-
виборчій програмі. Воно ж бо в українській традиції, що поду-
має жінка, те чоловік і зробить.

Леонід Кучерявий: «Саме Юрію Вікторовичу Ісаюку 
я готовий після виборів довірити управлінські 
функції голови Димерської селищної ради»

Для того, щоб реалізувати той чи ін-
ший інфраструктурний проект необ-
хідно пройти довгий шлях від розроб-
ки проектної документації, узгоджен-
ня та підписання договорів до супрово-
дження та контролю за виконанням ро-
біт, що включає в себе комунікацію 
із значною кількістю людей, залучених 
до процесу. На місцевому рівні селищ-
ний голова, сесія та виконавчий комітет 
ради —  це органи стратегічного плану-
вання та прийняття рішень, виконавця-

ми яких, в основному, є посадові особи 
апарату селищної ради.

Роботу по реалізації таких проек-
тів з  2014 р. по даний час в основному 
веде заступник селищного голови Іс-
аюк Юрій Вікторович, який розумієть-
ся не тільки на законодавчій базі в да-
ній сфері, а й знає як на практиці втіли-
ти результативні проекти в життя. Тому 
після виборів саме Юрію Вікторовичу 
я готовий довірити управлінські функції 
голови Димерської селищної ради.

ДОКИ ІНШІ ЗБИРАЮТЬСЯ МИ ВЖЕ ПРАЦЮЄМО

Облаштовувати громаду 
 розпочали з Глібівки

Команда Юрія Ісаюка долучилася до облашту-
вання нового сучасного дитячого майданчика. Він 
перший такий у Глібівці. «Але не останній», — запев-
няє Юрій Ісаюк. — Глібівська сільська рада придбала 
обладнання для дитячого майданчика, а ми спільни-
ми зусиллями облаштували прилеглу територію та 
допомогли з монтажними роботами».

«Цей майданчик встановлюється на численні про-
хання глібівчан, — додає дупутат сільської ради, а 
нині кандидат у депутати Димерської селищної 
ради Володимир Поплавський. — Дякувати Богу, є 
для кого будувати».

Не встигли завершити роботи по встановленню 
майданчика, як з’явилися тутешні «інспектори», аби 
перевірити гойдалки — місцеві дітлахи. Сподобало-
ся. 

«Дуже сподіваюсь, що в громаді такі події ста-
нуть повсякденним, — додає кандидат до районної 
ради Дмиро Ликов. — Поставили собі за першочерго-
ве завдання без витрачання коштів бюджету трохи 
впорядкувати вулиці». 



ЯК ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС ЗА КОМАНДУ ІСАЮКА ЮРІЯ?

Кого замість виборчого процесу чекає процес кримінальний?
Правоохоронці тепер мають право 

проводити негласні слідчі дії, щоб зібра-
ти доказову базу щодо виборчих пору-
шень.

Хочемо нагадати, що в Кримінально-
му кодексі України є стаття 160 «Підкуп 
виборця, учасника референдуму, члена 
виборчої комісії або комісії з референ-
думу», яка передбачає обмеженням волі 
на строк до трьох років або позбавлен-
ням волі на строк від двох до шести ро-
ків, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю 
на строк п’ять років.

Місцеві вибори, проведення яких при-
значено на 25 жовтня цього року, відбу-
ватимуться зі змінами. Так, підкуп вибор-
ців тепер є кримінальним проступком, 
і поліція отримала більше повноважень 

для збору доказової бази, розповіла голо-
ва правління громадської мережі «ОПО-
РА» Ольга Айвазовська.

«Є величезна кількість змін щодо санк-
цій, покарань за порушення виборчого за-
конодавства. У першу чергу хочу сказати, 
що підкуп виборців криміналізований, і це 
не просто порушення, це особливо важ-
кий кримінальний проступок. Відповід-
но відповідальність за це — дуже велика, 
і тюремні терміни за це теж передбача-
ються», — зазначила Айвазовська.

Також правоохоронці тепер мають пра-
во проводити негласні слідчі дії, щоб зі-
брати доказову базу щодо цих порушень.

«Тобто, якщо раніше всі факти, які пе-
редавали до суду, базувалися на осно-
ві, насамперед, свідчень учасників підку-
пу — або тих, хто підкуповував, або тих, 

кого підкуповували, то зараз поліція змо-
же сама зібрати цю доказову базу. Це 
буде дуже серйозно для суду», — дода-
ла голова правління громадської мережі 
«ОПОРА».

Отож, якщо ви помітили порушення, 
телефонуйте на 102 до правоохоронців. 

Активісти «Європейської солідарності» 
також долучаються до протидії виборчій 
корупції. Попри те що неправомірні дії з 
підкупу виборців є кримінальним право-
порушення, вони ще порушують принцип 
рівних можливостей, унеможливлюють 
справедливий і чесний вибір.

Запам’ятайте, ті, хто дарує вам гроші 
сьогодні направду грабує. Завтра він буде 
зай нятий вихолощуванням бюджету гро-
мади, аби «відбити» оцю виборчу благо-
дійність та ще й збільшити свої статки.

Інформаційний бюлетень. Тираж 3 000 прим. Замовник — уповноважена особа Київської 
територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» Ісаюк Олеся Володимирівна. 
Особа, відповідальна за випуск, Ісаюк Олеся Володимирівна. Надруковано ТОВ «Поліпринт».

З 8-00 год до 20-00 год. прийдіть на виборчу дільницю з 
паспортом та власною ручкою. Маска — обов’язково. 

25 жовтня ми обираємо Димерського селищного голову, 
депутатів Димерської селищної ради, Вишгородської районної 
ради та Київської обласної ради, тому виборці отримають чо-
тири бюлетені різного кольору:

 � блакитного кольору — бюлетень з виборів депутатів обласної ради;
 � світло-зеленого кольору — бюлетень з виборів депутатів районної ради;
 � кремового кольору — бюлетень з виборів депутатів селищної ради;
 � світло-рожевого кольору — бюлетень з виборів селищного голови.
Заповнюючи бюлетені, будьте уважні! Не поспішайте і 

уважно ознайомтесь із номером Політичної партії «Європей-
ська солідарність».

Варто звернути увагу, що вносити цифри для голосування 
за кандидата треба дуже уважно. По-перше, бажано внести 
максимально точний номер, який зазначено поряд з його 
прізвищем (наприклад: не 6, а 06; не 1, а 01 тощо). По-друге, 
цифри необхідно вносити у другий квадратик для позначок, 
який розкреслено у вигляді трафарету (наприклад: раніше 
так писали індекси на листівках та поштових конвертах в 
Україні).

Обираючи Юрія Ісаюка, як кандидата на посаду Димер-
ського селищного голови, шукаємо №6 у виборчому бюле-
тені та позначаємо вибір галочкою.

Зразок бюлетеня світло-рожевого кольору 

6.
Політична партія    
«Європейська  
солідарність»

Ісаюк Ю.В.

Обираючи кандидатів в депутати Димерської селищної 
ради, шукаємо в бюлетені №4 Політичну партію «Європей-
ська солідарність» та ставимо «галочку», а в сусідній з нею 
трафаретом вписати цифри; праворуч — перелік кандидатів 

від партії «Європейська солідарність» з номерами, які треба 
вписувати в трафарет. Ви обираєте лише одну партію, а кан-
дидатів — зі списку партії «Європейська солідарність», за яку 
вже поставили галочку. Кандидата треба обрати одного.

Зразок бюлетеня кремового кольору

4.
Політична партія    
«Європейська  
солідарність»

Напишіть у трафарет номер 
обраного вами кандидата 
зі списку політичної партії 

«Європейська солідарність»

Обираючи кандидата в депутати Вишгородської район-
ної ради, шукаємо в  бюлетені №10 Політичну партію «Євро-
пейська солідарність» та ставимо номер кандидата зі списку 
партії «Європейська солідарність». 

Зразок бюлетеня світло-зеленого кольору

10.
Політична партія    
«Європейська  
солідарність»

Напишіть у трафарет номер 
обраного вами кандидата 
зі списку політичної партії 

«Європейська солідарність»

Обираючи кандидата в депутати Київської обласної 
ради, шукаємо в бюлетені блакитного кольору №18 Полі-
тичну партію «Європейська солідарність» та ставимо номер 
кандидата №07 Пещерін А.Є.

Зразок бюлетеня блакитного кольору

18.
Політична партія    
«Європейська  
солідарність» Пещерін А.Є.

Будьте уважні, не соромтесь попросити про допомогу. Час 
перебування в кабінці не лімітований. Також Ви маєте право 
звернутись до сторонньої особи (дітей, чоловіка, дружини, 
родича чи знайомого) за допомогою в заповненні бюлетенів, 
про що слід повідомити членів дільничної комісії.

Якщо випадково відмітили не ту партію чи не того канди-
дата, Ви маєте право один раз замінити бюлетень у члена 
дільничної комісії, який видавав такий бюлетень.

Заповнені чотири бюлетені складаємо та опускаємо 
у прозору урну для голосування. На цьому процедура голо-
сування закінчена.

Інструкція на день голосування 25 жовтня 2020 року
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