
 

 

До Дня знань школярі Чорнобаївщини отримали 

цінні подарунки від депутата облради Романа 

Буданцева 

 

Депутата обласної ради  Роман Буданцев вважає своїм 

обов’язком всіляку посильну допомогу і підтримку як 

освітнім закладам, самим освітянам, так і школярам.  

1 вересня у День знань для школярів 

Чорнобаївщини відбулося подвійне свято, так учні 

Чорнобаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 для кращого 

освоєння знань, отримали цінний 

подарунок - сертифікат на 

новенький екран для проектора.  

Завітав Роман Петрович і до 

Чорнобаївської гімназії, школярі 

якої отримали у подарунок 

цифровий фотоапарат. 

Сусідня загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2, теж 

отримала подарунок - мікрофон.  

«Ми відгукнулись на прохання 

директора Красенівського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» Чорнобаївського району, яка 

розповіла, що закладу необхідна морозильна 

камера - для зберігання продуктів, оскільки її 

відсутність приносить багато незручностей», 

- зазначив депутат. 

Бакаївський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 

заклад - загальноосвітня школа І ступеня» Франківської сільської ради, 

Богодухівський навчально-

виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Чорнобаївської 

районної ради, а також 

Новожиттівський навчально-

виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Чорнобаївської 



районної ради для зручного проведення дозвілля та різних заходів отримали 

у подарунок мікрофони.  

 «На прохання директора 

Франківського навчально-

виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Чорнобаївської 

районної ради, подарували 

необхідну техніку для кухі - 

м’ясорубку», - говорить Роман 

Петрович.  

Жодна школа, що знаходиться на території виборчого округу (за яким 

балатувався депутат), не залишилась без його уваги. Скрізь завітали 

представники депутата та вручили від його імені цінні подарунки, які 

придбав за власні кошти. 

За словами депутата, він вкладає у таку доброчинну акцію особливий 

зміст. Хоче, щоб діти відчули значимість початку шкільного життя та те, що 

не лише батьки, вчителі, рідні дбають про них. 

«Звичайно, що мої подарунки, як і будь що матеріальне в цьому світі, 

використається. Але я щиро сподіваюсь, що більшості школяриків западуть у 

серце мої напутні слова про важливість знань, про те, що без хорошої освіти 

людина не може стати успішною», – коментує свою позицію депутат 

Буданцев та побажав  усім, аби новий навчальний рік був успішним та 

результативним. Учням – здобути нові знання та навички, вчителям – досягти 

поставлених цілей. Усім разом – здоров’я, успіхів, злагоди та миру в країні». 


