
КАНДИДАТ НА ГОЛОВУ ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Як відомо, один у полі не воїн. Моя команда — це мої сила та натхнення. Мені вдалось згур-
тувати чесних та професійних людей, які будуть самовіддано працювати задля розвитку 
Димерської об’єднаної територіальної громади, що дозволяє нам бути впевненими в собі. 

ІСАЮК ЮРІЙ 

Європейська
Солідарність

Я, Ісаюк Юрій Вікторович, народився у 1979 р. в селищі міського типу 
Димер Вишгородського району Київської області.

З 1986 р. по 1994 р. навчався в Димерській гімназії, з 1994 р. по 
1996 р. навчався Димерській ЗОШ №1 І — ІІІ ступенів.

Закінчив у 2002 році Національний аграрний університет і отримав пов-
ну вищу освіту за спеціальністю «облік і аудит» та здобув кваліфікацію 
економіста — бухгалтера.

З 10.02.2003 р. по 04.03.2011 р. працював у Державній податковій ін-
спекції в місті Києві. Присвоєно спеціальне звання — радник ІІІ-го рангу 
податкової служби.

З 25.09.2012 р. призначений на посаду спе-
ціаліста 1-ої категорії Димерської селищної 
ради. 

З 01.08.2013 р. по даний час працюю на 
посаді заступника Димерського голови.

В період з 2010 р. по 2015 р. — депутат Ди-
мерської селищної ради. 

Одружений, виховую двох дітей. Дружи-
на — Ісаюк Олеся Володимирівна, працює го-
ловним економістом в ТОВ «Димерське АТП» 
та займається підприємницькою діяльністю. 
Донька — Ісаюк Вероніка, 2005 року народ-
ження, та син — Ісаюк Назар, 2011 року на-
родження, навчаються в НВК «Димерська гім-
назія» ЗОШ №1 І — ІІІ ступенів. 



КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №1, 
до якого входять села Демидів, 
Козаровичі, Глібівка, Сухолуччя, 
Ясногородка, Толокунь, Дмитрівка, 
Богдани, Овдієва Нива, Пилява, 
Ритні та Рихта.

№1. ПОПЛАВСЬКИЙ  
Володимир Володимирович
У 2005 р. закінчив Національну акаде-
мію Державної податкової служби за 
спеціальністю «фінанси» та здобув ква-
ліфікацію фінансиста. Приватний під-

приємець. Депутат Глібівської сільської ради VII скликан-
ня. Проживаю в с. Глібівка. Одружений, маю доньку.

«Знаю як згуртувати та працювати в команді професій-
них людей задля досягнення економічного та соціально-
го розвитку. Готовий свої знання та багаторічний досвід 
у сфері впровадження європейських технологій втілити 
на практиці в проекти енергоефективності та розвит-
ку житлово-комунальної галузі об’єднаної громади».

№2. ЯРЕМЕНКО  
Людмила Василівна
У 1993 р. закінчила Демидівську серед-
ню школу, у 1997 р. — Ржищівське пе-
дагогічне училище за спеціальністю «по-
чаткове навчання». У 2002 р. закінчила 

академію Державної податкової служби України у м. Ір-
пінь за спеціальністю «фінанси» та здобула кваліфікацію 
фінансист. Працювала в Державній податковій інспекції м. 
Києва. На даний час працюю вчителем мистецтва у Ди-
мерській ЗОШ №1 І — ІІІ ступенів. Проживаю в смт Ди-
мер. Заміжня, виховую доньку та сина.

«Моя робота пов’язана з навчанням та вихованням ді-
тей. Я дружина і мати. Тому добре розумію потреби су-
часних батьків і дітей. Усі свої знання і досвід використо-
вуватиму для розвитку освітньої сфери нашої громади».

№3. МЕЛЬНИЧЕНКО  
Олександр Миколайович

У 2004 р. закінчив НВК «Димерська гім-
назія» ЗОШ № 1 І — ІІІ ступенів. Згодом, 
у 2009 р. — Національний авіаційний 
університет, отримав диплом магістра. 
Приватний підприємець. Проживаю в 
с. Демидів. Одружений, виховую сина.

«Любов до батьківщини починається з сім’ї. Важливою 
умовою щасливої родини є її безпека. Тому задля поси-
лення заходів безпеки в громаді буду працювати над ре-
алізацією програми «Муніципальна варта».

№4. ЯКОВЕНКО  
Олексій Борисович
У 2003 р. закінчив с/ш № 110 м. Києва. 
У 2005 р. — Міжрегіональну академію 
управління персоналом. Здобув фах 
економіста. Підприємець. Співвласник 

ТОВ «СКАЙСТЕП». У 2007 — 2008 рр. проходив строкову 
військову службу в лавах Збройних сил України. ГО «Ми 
українці» нагороджений орденом «Мужність, патріотизм 
і націоналізм». Проживаю в с. Ясногородка. Одружений, 
виховую двох дітей.

«У 2014 р., коли розпочались бойові дії на сході України, 
пішов добровольцем на війну. Але доля розпорядилась 
так, що повернувся у цивільне життя. З того часу 
став солдатом волонтерського фронту, допомагаючи 
батальйону «Київська Русь». В Димерській об’єднаній 
громаді буду працювати над реалізацією проектів соці-
ального захисту пільгових категорій населення, особли-
во учасників бойових дій, аби хлопці-земляки відчували 
підтримку. Війна триває, маємо об’єднуватись!»

№5. УШАКОВА  
Олена Сергіївна
У 2009 р. закінчила Димерську ЗОШ №1 
І — ІІІ ступенів. У 2016 р. — Київський на-
ціональний університет культури і мис-
тецтв, спеціальність артист-вокаліст, 

викладач. Працюю керівником гуртка Вишгородського 
районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та 
молоді «Дивосвіт», а також художнім керівником Глібів-
ського будинку культури (за сумісництвом). Проживаю в 
смт Димер. Заміжня, маю сина.

«Для мене європейська громада — це, передусім, грома-
да в якій зростають щасливі діти. Заради їхніх знань, 
умінь та можливостей ми маємо зробити Димерську 
громаду спроможною та такою, в якій діти будуть за-
хищеними та почуватимуться  комфортно». 

№6. ДЕРЕВ’ЯНКІН  
Іван Олексійович 
У 1997 р. Закінчив Демидівську школу 
№1 І — ІІІ ступенів. У 2010 — 2015 рр. на-
вчався у Київському університеті ринко-
вих відносин на факультеті менеджмен-

ту, здобув спеціальність «менеджер». Депутат Демидів-
ської сільської ради VII скликання. Приватний підприємець. 
Проживаю в с. Демидів. Одружений, виховую трьох дітей.

«Знаю, що кращий спосіб започаткувати справу — 
перестати говорити і почати працювати над нею! 
Ставлю перед собою завдання залучити в громаду 
інвестиційний капітал, взяти участь у розробці про-
грам місцевого розвитку, співпрацювати з суб’єктами 
господарювання над створенням нових робочих місць. 
До перемоги разом!»

№7. САМІЙЛЕНКО  
Володимир Миколайович
У 2017 р. закінчив Варшавський уні-
верситет Colegium Civitas за спеціаль-
ністю міжнародні відносини. У 2020 р. 
закінчив Львівський університет біз-

несу і права, спеціальність «Правознавство». Проживаю 
в с.Червоне Вишгородського району Київської області. 
 Неодружений.

№8. ЛОБОДА  
Любов Юріївна
З 1991 р. по 2001 р. навчалася в Гаври-
лівській ЗОШ. У 2001 р. закінчила Ки-
ївський професійний педагогічний ко-
ледж ім. Антона Макаренка та здобула 

фах «бухгалтерський облік та аудит». З 2003 р. по 2009 р. 
працювала в ТОВ ТПП «Будіндустрія», після чого три роки 
працювала в ФОП «Венцова О.В.». З 2012 р. — приватний 
підприємець. Проживаю в смт Димер. Заміжня, виховую 
двох синів. 

«Я за освітою — бухгалтер, тому розумію, що буде 
важко, адже бюджет Димерської громади буде знач-
но менший в порівнянні з бюджетами сусідніх громад, 
однак слід працювати та знаходити шляхи співпраці 
з вищими органами місцевого самоврядування та дер-
жавної влади задля фінансування будівництва нових 
та реконструкції існуючих об’єктів соціально-куль-
турної сфери та інженерно-транспортної інфра-
структури».

№9. РУДЕНКО  
Тетяна Михайлівна
Керівник гуртка англійської мови в Ди-
мерському дитячому навчальному за-
кладі ясла-садок «Зернятко». У 1989  — 
2000 рр. навчалась у Ватутінській шко-

лі №6, що в м. Ватутіне Черкаської області. У 2006 р. 
закінчила Київський національних педагогічний універси-

тет ім. М.П. Драгоманова, факультет «Українська філоло-
гія». Проживаю в смт Димер. Заміжня, виховую доньку.

«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 освіти. Чути всіх і кожного! Тільки разом ми мо-
жемо змінити життя громади на краще!»

№10. ЛОБОДА  
Сергій В’ячеславович
У 2011 р. закінчив Ніжинський про-
фесійно-арграрний ліцей в Чернігів-
ській обл. З 2009 р. по 2010 р. працював 
в ТОВ «Фірма «РАТІБОР-ТЕХНО», після 

чого — в ПАТ «Енран». З 2012 р. — приватний підприємець. 
Проживаю в смт Димер. Одружений, виховую двох синів. 

«Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є 
запорукою того, що територіальна громада має мож-
ливість надавати якісніші та різноманітніші послуги 
своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфра-
структурні проекти, створювати умови для розвитку 
підприємництва. Переможемо. Вірю!»

ВИБОРЧИЙОКРУГ №2, 
до якого входять смт Димер, 
села Рикунь, Каменка, Круги, Рови, 
Розтісне, Федорівка, Андріївка, 
Любимівка, Сичівка

№1. ПОПЛАВСЬКИЙ  
Ігор Володимирович
В 2001 р. закінчив ЗОШ І — ІІ ступе-
нів в с. Чемерне Сарненського району 
Рівненської області. В 2006 р. закінчив 
Національний університет державної 

податкової служби за спеціальністю «Економіка підпри-
ємства» та здобув кваліфікацію економіста. 3 2018 р. по 
даний час приватний підприємець. Проживаю в смт Ди-
мер. Одружений, маю сина.

«Братиму участь у стратегічному плануванні, пра-
цюватиму над складанням плану соціально-економіч-
ного та культурного розвитку Димерської об’єднаної 
громади задля її сталого розвитку. Вважаю, що не-
обхідно використовувати всі інструменти підвищення 
конкурентоспроможності території з визначенням 
довгострокових пріоритетів. Впевнений, що спільними 
зусиллями ми зможемо забезпечити сталий розвиток 
громади шляхом поєднання соціальних та економічних 
складових».

№2. МЕЛЬНИЧЕНКО  
Наталія Сергіївна
З 1995 р. навчалась у Димерській гімна-
зії.Три вищі освіти. У 2011 р. закінчила 
Київську державну академію водного 
транспорту імені Петра Конашевича-Са-

гайдачного, спеціальність «правознавство». У 2020 р. 
закінчила Таврійський національний університет імені 
В. І.  Вернадського, спеціальність «публічне управлін-
ня та адміністрування», а також Міжрегіональну акаде-
мію упраління персоналом, спеціальність «соціологія». 
З 2015 р. секретар Димерської селищної ради. Проживаю 
в смт Димер. Заміжня.

«Багаторічний досвід роботи з людьми дає мені натх-
нення, сили, впевненість в собі та в наступних кроках 
нашої команди. Команди освічених та професійних лю-
дей. Так, вибір завжди робити важко, адже це відпові-
дальний крок, від якого буде залежати майбутній роз-
виток громади. Однак ми не підведемо. Обіцяю».

ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ



№3. ДАВИДЕНКО  
Людмила Володимирівна
У 1986 р. закінчила Димерську 
ЗОШ №1 І —ІІІ ступенів. Здобула вищу 
освіту у Київському національному уні-
верситеті ім. Т.Г. Шевченка. Спеціаліст 

І категорії та депутат Димерської селищної ради. Прожи-
ваю в смт Димер. Заміжня, виховую сина та доньку. 

 «Стримана за характером, однак чесна та надійна, 
характеризую себе як відкритого співрозмовника та 
професійного колегу.  Єдиною межею наших завтраш-
ніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Тому 
не майте сумнівів, йдемо разом до мети».

№4. ГРИЦАЄНКО  
Руслан Іванович
У 1994 р. закінчив Київській військовий 
інститут управління і зв’язку за спеціаль-
ністю автоматизовані засоби управлін-
ня. В 2001 р. закінчив Київський націо-

нальний економічний університет за спеціальністю «еко-
номіка підприємства» та здобув кваліфікацію економіста. 
З 2010 р. працюю керівником ТОВ «Димерське АТП». Про-
живаю в смт Димер. Одружений, виховую доньку.

«Впевнений, що спільними зусиллями нам вдасться побуду-
вати розвинену громаду, якою пишатимуться наші діти».

№5. СУВИД  
Ірина Анатоліївна
У 2007 р. закінчила 11 класів в ЗОШ 
№328 у м. Києві. Активний діяч в розвит-
ку дитячої творчості. Проживаю в смт Ди-
мер. Заміжня. Виховую двох доньок.

«Я творча особистість, прагну, щоб кожна родина була 
успішною, в якій зростатимуть щасливі діти. Моєю ме-
тою є відродження національних традицій, розвиток 
та реалізація культурно–духовних та  спортивно-оз-
доровчих проектів».

№6. МАНДРО  
Олександр Сергійович
У 2004 р. закінчив Димерську гімназію. 
У 2013 р. — Національний транспорт-
ний університет, факультет-менедж-
менту, логістики та туризму. З 2014 р. 

по 2019 р. займав посаду заступника директора в ЗОГ 
«Київська ОАШ ВСА». З 2019 р. по даний час — керівник 
виробництва у ФОП «Ковальов Олексій Олександрович». 
Проживаю в смт Димер. Одружений, маю двох дітей.

«Свою роботу на посаді депутата Димерської об’єднаної 
територіальної громади буду спрямовувати на розвиток 
туризму, адже туризм — це не тільки наповнення бю-
джету громади, але і враження, що отримують люди».

№7. ПИЛИПЕНКО (КОМИНА)  
Тетяна Миколаївна
У 1998 р. закінчила 11 класів Люби-
мівськоїї ЗОШ. У 2008 р. закінчила 
Національний  аграрний університет 
за спеціальністю «економіка і підпри-

ємництво». У 2001 — 2004 рр. працювала спеціаліс-
том першої категорії в контрольно-ревізійному відділі 
Вишгородського району. З 2004 р. по 2014 р. — у Вишго-
родському БТІ. Проживаю в смт Димер. Заміжня, маю 
доньку та сина.

«Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від 
якого великою мірою залежить успішність функціону-
вання об’єднаних територіальних громад. Наявність 
економічно активних суб’єктів підприємницької діяль-
ності, достатня кількість кваліфікованих трудових ре-
сурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструк-
тура — все це та багато іншого є основою для успішно-
го розвитку громади».

№8. РОГАЧ  
Євген Миколайович
У 1986 — 1997 рр. навчався в Димер-
ській ЗОШ № 1 I — III ступенів. У 1997 р. 
вступив до Податкової академії Украї-
ни в м. Ірпінь. З 2000 р. приватний під-

приємець. Проживаю в смт Димер. Одружений, виховую 
доньку.

«Прагну, щоб Димерська громада як нова адміністративна 
одиниця стала потужною та спроможною. Жити у такій 
громаді для людини означає дуже прості речі — мешкати 
з комфортом, користуватися транспортом, медичними 
послугами, мати якісну освіту, доступ до адміністратив-
них та побутових послуг. Хочу щоб Димерська громада 
стала викликом скептикам децентралізації».

ВИБОРЧИЙОКРУГ №3, 
до якого входять села Катюжанка, 
Гута Катюжанська, Абрамівка, 
Дудки, Савенка, Литвинівка, 
Лісовичі, Миколаївка, Вахівка, 
Любидка, Рудня-Димерська 
та Володимирівка

№1. НЕДАШКІВСЬКИЙ  
Руслан Михайлович
У 1980 р. закінчив Андрушівську загаль-
ноосвітню школу №2. У 1986 р. — Ко-
нотопський індустріально-педагогічний 
технікум. У 2005 р. — магістратуру Пере-

яслав-Хмельницького державного університету ім. Григорія 
Сковороди за спеціальністю «управління навчальними закла-
дами». На даний час — аспірант Національної академії педа-
гогічних наук України на здобуття ступеня «доктор філософ-
ських наук». З 1997 р. — директор Державного навчального 
закладу «Катюжанське вище професійне училище». Прожи-
ваю в с. Катюжанка. Одружений. Виховую двох доньок

«Свою роботу маю намір спрямовувати на розвиток 
освіти в Димерській ОТГ. Як відомо — навчання ніколи не 
вичерпує розум, тому спільна плідна робота — запорука 
успіху. Діти — наше майбутнє!»

№2. КОВАЛЬЧУК  
Тетяна Миколаївна
У 1983 р. закінчила Світильнянську школу 
у Броварському районі. У 1983 — 1986 рр. 
навчалась у Катюжанкому ВПУ. У 1997 р. 
навчалась у Кіровоградському державно-

му педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка, 
спеціальність «педагогічна психологія». У 2015 р. обрана 
секретарем Руднє-Димерської сільської ради. Проживаю 
в с. Рудня-Димерська. Заміжня. Виховую двох синів.

«Мрію, щоби наша громада стала найкращою! Населені 
пункти були затишними, охайними, впорядкованими. 
Щоби жилося тут комфортно і гармонійно».

№3. ШКАВРОН  
Інна Анатоліївна
У 1984 — 1994 рр. навчалась в Руднє-Ди-
мерській ЗОШ та Фенівецькій ЗОШ. 
У 2007 р. закінчила Економічний коледж 
Державного вищого навчального закла-

ду «Київський національний економічний університет» ім. 
Вадима Гетьмана за спеціальністю бухгалтерський облік 
і аудит. Працювала землевпорядником у Вахівській сіль-
ській раді. Проживаю в смт Димер. Заміжня, виховую сина.

«Буду працювати над програмами розвитку підпри-
ємництва задля забезпечення громадян робочими 
місцями. Моє завдання — розширення приватного під-
приємництва, створення мережі сервісних служб та 
відновлення виробництва».

№4. ПУСТОВОЙТ  
Олександр Степанович
У 1997 р. закінчив Київський військо-
вий ліцей. Три вищі освіти. У 2002 р. 
закінчив  Національну академію Дер-
жавної податкової служби України, 

спеціальність «правоохоронна діяльність». У 2018 р. — 
Академію праці соціальних відносин і туризму, спеці-
альність «економіка підприємства». У 2019 р. закінчив 
Львівський регіональний інститут державного управлін-
ня Національної академії державного управління при 
Президентові України, спеціальність «публічне управлін-
ня та адміністрування». З 2015 р. працював генеральним 
директором ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». Приватний 
підприємець. Проживаю в смт Димер. Одружений, ви-
ховую двох синів.

«За плечима маю багаторічний досвід управлінської 
діяльності, яка багатогранна за своїми проявами. Це 
і люди, і знання, й інформація, і технічні засоби, які 
утворюють складне комплексне явище. Тільки зва-
жене, збалансоване залучення в дію всіх елементів 
управлінської діяльності здатне надавати їй раціо-
нальності та ефективності. Моє гасло — працювати 
для людей!»

№5. РУСІНОВА  
Лариса Олександрівна
У 1980 р. закінчила Успенську середню 
школу №3 (8 класів). У 1982 р. — 9 клас 
молодіжної школи м. Луганська (на той 
час м. Ворошиловград). У 1985 р. закін-

чила Луганський політехнічний технікум за спеціальністю 
бухгалтер промислових підприємств. Керівник відокрем-
леного підрозділу в смт Димер ГО «Всеукраїнської асо-
ціації учасників бойових дій». Проживаю в смт Димер. 
Заміжня, мати чотирьох дітей.

«Силу мого духу загартувала війна. Війна з Росією, адже 
чоловік та син пішли захищати незалежність кордонів  
України, тому я впевнена, що з незалежністю не жар-
тують».

№6. БУРАКОВ  
Андрій Валентинович
У 1977 р. закінчив середню школу та 
вступив до Українського поліграфічно-
го інституту ім. Федорова у м. Львові, 
де здобув вищу освіту за спеціальніс-

тю інженер-механік. З 2002 р. — генеральний директор 
ТОВ « Поліпрінт». Одружений, виховую сина.

«Працюючи близько 30 років на керівних посадах, 
розумію, що розвиток громади, насамперед, зале-
жить від надходжень коштів до місцевого бюджету 
та їх раціонального використання, згідно з цільовими 
програмами. Досвід у поєднанні з бажанням та 
конкретним планом дій — запорука самодостатньої 
громади!»

№7. БОНДАРЕНКО  
Каріна Володимирівна
З 2003 р. по 2012 р. навчалася в Іванів-
ській ЗОШ І  — ІІ ступенів. У 2014 р. за-
кінчила Донецький індустріально-педа-
гогічний технікум. На даний час працюю 

продавцем-консультантом ФОП «Лобода». Проживаю в 
смт Димер. Заміжня.

«Кожна громада має працювати над створенням, під-
тримкою та просуванням свого іміджу, бренду, пози-
ціонувати себе в глобальному інформаційному про-
сторі, тому маю намір працювати над створенням 
та реалізацією PR-стратегії Димерської об’єднаної 
громади».

Європейська
Солідарність

25
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2020
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— Леоніде Григоровичу, в переддень виборів до місце-
вих рад хотілось би поспілкуватись з Вами як з досвід-
ченим спеціалістом у сфері місцевого самоврядування 
на тему виборів до Димерської селищної ради, яку на да-
ний час Ви очолюєте. В Україні реформа децентралізації 
триває з 2014 р., то чому ж до 2020 р. не вдалось ство-
рити Димерську об’єднану територіальну громаду, розка-
жіть, як все починалось?

— Найперше, на чому відразу б хотілось зосереди-
ти увагу читачів, є той факт, що найближчою до людей 
владою є органи місцевого самоврядування: сільські, се-
лищні, міські ради та їхні виконкоми. Отже, саме вони по-
винні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб 
бути спроможними вирішувати усі місцеві питання і не-
сти за це відповідальність.

Для цього в Україні і відбувається децентралізація —  пе-
редача повноважень та фінансів від державної влади якнай-
ближче до людей —  органам місцевого самоврядування.

Останні 10 років працюю на посаді Димерського се-
лищного голови, до цього тричі був обраний депутатом 
Вишгородської районної ради (у 1998, 2002 та 2006 рр.), 
тому проблеми розвитку територій та шляхи їх вирішен-
ня знаю, як то кажуть, з власного досвіду.

Моїм життєвим кредом завжди був рух вперед, тому, 
коли в Україні зароджувалась реформа децентраліза-
ції, я відразу взяв курс на те, що необхідно об’єднуватись 
в числі перших, оскільки на початку реформи виділялись 
суттєві дотації на розвиток інфраструктурних об’єктів.

— І які кроки було зроблено для створення Димерської 
ОТГ?

— Першим кроком до реалізації реформи децентра-
лізації на місцевому рівні стало винесення питання про 
доцільність створення Димерської ОТГ на сесію селищ-
ної ради.

15 квітня 2015 р. Димерською селищною радою під-
тримано мою пропозицію щодо ініціювання добровільно-
го об’єднання територіальних громад Димерської, Абра-
мівської, Богданівської, Вахівської, Глібівської, Демидів-
ської, Катюжанської, Козаровицької, Литвинівської, Лю-
бимівської, Ровівської, Руднє-Димерської, Сухолуцької, 
Толокунської та Ясногородської територіальних громад 
в одну громаду з центром в смт Димер. На жаль, дане рі-
шення залишилось тільки на папері.

— І що Ви так просто здались?
— Звичайно ні! Я як патріот рідного краю ніколи 

не відступаю від задуманих планів, тому у травні 2017 р. 
повторно на сесії Димерської селищної ради ініціював 
пропозицію до вищевказаних органів місцевого самовря-
дування створити спільну Димерську об’єднану терито-
ріальну громаду. Сесія пропозицію підтримала, прийня-
ла відповідне рішення, яке було надіслано всім вищевка-
заним сільським радам. Однак більшість сільських рад, 
як кажуть у народі, знову нам «винесла гарбуза» (смієть-
ся). Об’єднання не сталось, про що я до сьогоднішнього 
часу жалкую, адже, об’єднавшись у 2015 — 2017 рр., гро-
мада отримала б набагато більше коштів на розвиток інф-
раструктурних об’єктів, ніж отримає зараз.

— Що можете коротко сказати про нинішній склад 
та кількість виборців в Димерській ОТГ?

— Згідно перспективного плану та інших офіційних 
даних Димерська ОТГ нараховуватиме 34 населених 
пункти —  33 села та селище міського типу Димер із за-

гальною кількістю виборців 16835. Димерською селищ-
ною територіальною комісією ухвалено рішення про роз-
поділ громади на 3 виборчих округи (23 виборчі дільниці).

І округ
• Богдани • Овдієва Нива • Пилява • Ритні • Рихта 
• Глібівка • Демидів • Козаровичі • Сухолуччя • Толокунь 
• Дмитрівка • Ясногородка

ІІ округ
• Димер • Каменка • Рикунь • Андріївка • Любимівка 
• Сичівка • Круги • Рови • Розтісне • Федорівка

ІІІ округ
• Абрамівка • Дудки • Савенки • Вахівка • Любидва  
• Катюжанка • Гута Катюжанська • Литвинівка • Лісовичі 
• Миколаївка • Рудня-Димерська • Володимирівка

Тому 25 жовтня 2020 р. перед жителями Димерської 
об’єднаної територіальної громади буде стояти нелегке 
завдання: обрати голову громади, селищних, районних 
та обласних депутатів.

— До речі, що стосується Вашої роботи на поса-
ді селищного голови. Не є секретом, що Димер за остан-
ні роки став одним із взірцевих населених пунктів по бла-
гоустрою. Розкажіть більш детально про свої здобутки 
на займаній посаді.

— Знаєте, я Вам відповім так. Робота селищного голо-
ви —  це повсякденний коловорот подій: планування, стра-
тегія, прийом громадян, виїзди, вирішення нагальних про-
блем, тому важко сказати, що це якісь здобутки. Це пра-
ця, яка має свій результат.

Коли я прийшов на посаду селищного голови у 2010 р., 
мене вразив один випадок: на центральній трасі по вул. 
Шевченка смт Димер (біля ресторану «Ладимир») піс-
ля дощу стояла велика калюжа, а люди, які йшли в похо-
ронній процесії за ритуальним автомобілем, мусили стри-
бати на тротуар, щоб не замочити ноги або марширува-
ти по воді. Відтоді, як я побачив цю дику картину, зрозу-
мів, що на мені як селищному голові велика відповідаль-
ність перед громадою.

В першу чергу було ухвалено рішення обгородити се-
лищне кладовище та встановити Курган пам’яті. Далі ак-
цент був поставлений на ремонті доріг. За час перебуван-
ня на посаді вдалось провести роботи з поточного ремон-
ту 23 вулиць та капітального ремонту 28 вулиць, вклю-
чаючи прибудинкові території багатоквартирних житло-
вих будинків. Проведено реконструкцію центральної пар-
кової зони, встановлено світлофор, влаштовано водосто-
ки на вулицях, встановлено камери відеоспостережен-
ня, проведено нові лінії та замінено кілометри вуличного 
освітлення, ну, і звісно ж, левова частка уваги відведена 
чистоті на вулицях, бо це лице громади.

Я зараз не маю на меті звітуватись про всю зробле-
ну роботу, бо і сторінок газети не вистачить (сміється), не-
хай оцінку діям влади дають мешканці Димера, сіл Ри-
кунь та Каменка, а не селищний голова.

— Леоніде Григоровичу, багатьох цікавить питан-
ня чи будете Ви балотуватись на посаду Димерського се-
лищного голови чи, можливо, депутата якоїсь ради?

— Гарне питання, дякую. Я вже тричі був обра-
ним на посаду Димерського селищного голови, вперше 
у 1980 р., коли мені було 26 років, другий та третій рази 
у 2010 та 2015 рр. відповідно. Щиро вдячний громаді 
за довіру, однак для себе вирішив, що не буду балотува-
тись ні на селищного голову, ні на депутата жодної ради.

Знаєте, всьому свій час, вважаю, що Димерську се-
лищну раду має очолити молода людина з досвідом 
управлінця, з планами та реальним розумінням, що на по-
чатку буде нелегко, адже бюджет громади, на жаль, зов-
сім не конкуруватиме з бюджетом Петрівської чи Вишго-
родської громад.

— Як Ви думаєте, що в мене зараз на думці, яким буде 
наступне запитання?

— Ну, натяки я розумію і, звісно ж, думаю, що Ви хоче-
те спитати, кого я бачу на посаді Димерського селищно-
го голови об’єднаної територіальної громади на майбут-
ні 5 років, так?

— Саме так! Леоніде Григоровичу, Ви як досвідчена 
та мудра людина, дайте відповідь, хто на Вашу думку 
із відомих кандидатів буде найефективнішим керівником 
на посаді Димерського селищного голови, кому після вибо-
рів готові передати управлінські функції?

— Відповім так. Пам’ятаєте, я доповідав про невели-
ку частину проробленої роботи? Так от, для того, щоб ре-
алізувати той чи інший інфраструктурний проект необ-
хідно пройти довгий шлях від розробки проектної доку-
ментації, узгодження та підписання договорів до супро-
водження та контролю за виконанням робіт, що включає 
в себе комунікацію із значною кількістю людей, залуче-
них до процесу. На місцевому рівні селищний голова, се-
сія та виконавчий комітет ради —  це органи стратегічного 
планування та прийняття рішень, виконавцями яких, в ос-
новному, є посадові особи апарату селищної ради.

Роботу по реалізації таких проектів з  2014 р. по да-
ний час в основному веде заступник селищного голови Іс-
аюк Юрій Вікторович, який розуміється не тільки на зако-
нодавчій базі в даній сфері, а й знає як на практиці втілити 
результативні проекти в життя. Тому після виборів саме 
Юрію Вікторовичу я готовий довірити управлінські функ-
ції голови Димерської селищної ради.

— І наостанок, чи є якісь великі нереалізовані проекти, 
над якими працює команда селищної ради?

— Так, за нашу каденцію у жовтні 2020 р. ще планує-
мо влаштувати нову лінію вуличного освітлення протяжніс-
тю більше 1 км від багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Соборній, 79, до вул. Космонавтів в смт Димер, а та-
кож встановити додатковий світлофор по вул. Соборній біля 
Димерського відділення Центру художньої творчості дітей 
та молоді «Дивосвіт», оскільки нерегульований пішохідний 
перехід є небезпечною ділянкою дороги для дітей, що відві-
дують гуртки будинку культури та «Дивоствіту».

— Дякую за відвертість.
— Дякую навзаєм.

«Слово»

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

ДИМЕРСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Нам вдалось провести роботи 
з поточного  ремонту 23 вулиць 

та капітального ремонту 28 вулиць, 
включаючи прибудинкові території 

багатоквартирних житлових будинків


