
Нещодавно Роман Буданцев відзначив 

грошовими винагородами (у розмірі 1000 грн. 

кожному) обдарованих дітей Чорнобаївщини в 

номінації творча-обдарованість районного вшанування 

переможців та дипломантів обласних предметних 

олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої Академії наук, фестивалів «Сузір’я 

майбутнього». Привітати та вручити нагороди 

талановитій молоді приїхали помічники депутата. У 

своєму виступі помічник Альона висловила глибоку 

вдячність педагогам і батькам, які своєю любов'ю та невтомною працею 

вкладали знання у майбутнє нашої країни, та допомагали дітям пізнавати 

світ, відрізняти добро від зла. 

Серед нагороджених були вихованці Чорнобаївської районної 

дитячої школи мистецтв: Стоян Оксана, випускниця класу бандури, яка 

протягом  навчального 2015-

2016 року стала володарем 

гран-прі  Всеукраїнського  

конкурсу-фестивалю 

«Весняний зорепад», 

лауреатом 3 ступеня 

відкритого конкурсу 

бандуристів ім. Володимира 

Кабачка м. Полтава, є 

активною учасницею 

ансамблю бандуристів 

«Оберіг», брала неодноразово участь в концертах та інших заходах, які 

проходили в районі; Дробітько Анастасія, випускниця класу сольного співу, 

лауреата I ст. Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької 

творчості «Штурм», активну учасницю вокального гурту «Країна мрій» та  

районних заходів; Татаровська Руслана, учениця 4 класу сольного співу, 

лауреата 1 премії Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Осінні"Зоряні 

мости», активну учасницю вокального гурту «Намистечко».   

   Учасники «Любительського об’єднання «Клуб веселих та кмітливих», 

які мають перемоги у 

сезоні ігр КВН 2015-

2016 року: Вовк 

Анна, випускниця 9 

класу Чорнобаївської 

гімназії, капітана 

районної шкільної 

команди КВН  

«Дорослі діти», яка 

виборола перемогу на 

Всеукраїнському 



фестивалі серед шкільних команд КВН «Первосміх» в м. Лубни, ІІ місце у 

Всеукраїнському фестивалі шкільних команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ 2015» в 

м. Одеса, та ІІ місце у Черкаській обласній молодіжній Лізі, Вовк Анна є 

кращою акторкою команди; Шаповал Максим, випускник 11 класу 

Чорнобаївської гімназії, за кращого актора Всеукраїнського фестивалю 

шкільних команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ  2015» та Всеукраїнського фестивалю 

серед шкільних команд КВН «Первосміх»в м. 

Лубни, активного учасника районної шкільної 

команди КВН «Дорослі діти». 

Вихованка Чорнобаївського районного 

центру дитячої та юнацької творчості - 

Огнівенко Софія, учениця 9 класу 

Чорнобаївської ЗОШ № 2, вихованка зразкового 

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Юний художник», переможець фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 

«Зоологічна галерея», І місце у всеукраїнській 

виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край». Проведення такого заходу – один із тих нових стимулів, який 

допомагає плекати талант кожної дитини і створювати всі необхідні умови 

для його розвитку, щоб такі школярі прагнули та добивалися ще більших 

успіхів. 

Також, представляючи 

інтереси Романа Буданцева, 

помічник Альона відвідала 

урочисту лінійку з нагоди 

останнього дзвоника у 

Чорнобаївській ЗОШ №1 I-III 

ступенів. «Для когось це свято – 

початок безтурботних літніх 

канікул, відпочинку і очікування 

нового навчального року. Для 

когось – початок нової сторінки 

у своїй життєвій історії, крок до уже самостійного дорослого життя. Від 

щирого серця хочеться побажати усім випускникам, міцного здоров’я, успіху 

у всіх починаннях, Божої Благодаті та щасливої долі.  Пам’ятайте, що Ви – 

майбутнє нашої долі, нашої країни. Зробіть так, щоб це майбутнє було 

світлим і сонячним. В добру путь!» - зазначила помічник.  

Вітаючи з цим святом Роман Петрович подарував школі тротуарну 

плитку для облаштування та впорядкування доріжок, які нажаль з часом уже 

втратили свою функціональність та естетичний вигляд. Варто зазначити,що 

такий подарунок також отримали Чорнобаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 та Богодухівська НВК I -III ступенів Чорнобаївського району. 


