
Депутат обласної ради Буданцев Роман Петрович  

провів собистий прийом громадян 

 

20 лютого 2016 року депутат обласної ради Роман Буданцев провів 

виїзний прийом громадян до села Богодухівка Чорнобаївського району                     

та особистий прийом громадян у селищі Чорнобай.                 

По приїзду до села Богодухівка Роман Петрович спочатку відвідав 

Богодухівський НВК, де ознайомився 

з головними проблемами закладу, 

зокрема: необхідністю капітального 

ремонту даху, заміни лавочок та 

столів у їдальні, ремонту спортивного 

залу, заміна вікон в класах, де 

температура в опалювальний період  

не перевищує 15 градусів.     

 Відвідавши бібліотечку, депутат 

подарував закладу літературу рідного 

краю та видання патріотичного 

спрямування.  

Під час зустрічі депутата 

обласної ради на зборах 

Богодухівської громади, мешканці 

здебільшого порушували питання 

соціального захисту (надання 

матеріальної допомоги), охорони 

здоров’я (допомога у лікуванні), 

аграрної політики і земельних 

відносин, комунального господарства 

(ремонт доріг).  Гострим серед 

мешканців постало питання щодо встановлення справедливої ціни на молоко, 

що приймається місцевими підприємцями. Серед інших, громада 

схвильована щодо врегулювання ситуації із 

земельних питань для надання ділянок 

учасникам АТО в адміністративних межах 

сільської ради, як це передбачено чинним 

законодавством.  

Серед звернень, які надсилались поштою 

Роман Петрович виокремив і звернення 

завідуючого Богодухівської сільської лікарської 

амбулаторії Грошев Валерій Анатолійович 

щодо зміни заїзду маршруту рейсового автобуса 

«Комінтерн – Черкаси» до Богодухівської 

сільської лікарської амбулаторії. Так в 

результаті депутатських звернень депутатом 

обласної ради до органів виконавчої влади було 

вирішено питання, що автобус міжміського автобусного маршруту 



загального користування «Красенівка – Черкаси АС 2», рейси 1059/1060, 

здійснюватиме заїзд до амбулаторії 

один раз на тиждень, щовівторка. У 

разі наявності більшого попиту 

пасажирів щодо змін у схемі руху 

даного маршруту, кількість днів 

заїзду до медичного закладу буде 

збільшено. 
 Не оминув Роман Петрович і 

вокально-хорову галузь української 

культури в селищі. Так, виконавши свою 

обіцянку, перед народним аматорським 

хоровим ветеранським колективом 

«Житограй» селищної ради, депутат подарував 

баян.  

 Значна частина громадян, під час 

особистого прийому в селищі Чорнобай,  

звернулися до депутата щодо надання 

матеріальної допомоги  на лікування, оскільки 

оплатити його самостійно інваліди та 

онкохворі не в змозі. Роман Петрович, не 

вагаючись, відразу надав особисту фінансову 

допомогу та попросив підготувати необхідні 

документи на оформлення депутатської 

допомоги.  

 Деякі – просили юридичної 

консультації, щодо встановлення 

справедливості особистого 

соціального захисту. Скаржилися 

люди на роботу місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.                                                                        

 Усім громадянам, які цього 

дня звернулися до депутата 

обласної ради під час особистого прийому, були надані фахові відповіді і 

роз’яснення, а також інша допомога, яка входить до повноважень депутата. 

 З приводу інших звернень громадян Роман Петрович написав 

депутатські звернення відповідним органам виконавчої влади для їх 

реагування і виконання. 


