
Благодійність є і буде, доки існують ті, котрі плекають у собі добре і 

вічне почуття милосердя. 
  

Меценатство в Україні має давні традиції. Історія нашої 

країни багата іменами меценатів, які в усі часи підтримували 

національну культуру, просвітництво, сприяли розвитку 

наукової думки, реалізували соціальні ініціативи. Саме слово 

«меценат» означає добровільну безкорисливу діяльність 

людей у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці 

благодійної допомоги. Зараз меценатство полягає 

здебільшого у фінансовій підтримці закладів культури і освіти, допомозі у 

проведенні спортивних змагань чи підтримці незахищених верств населення. 
Приємно знати, що такі люди існують і реально допомагають тим, хто 

цього потребує. 
Серед таких небайдужих людей – і депутат Черкаської обласної ради 

Роман Буданцев. На теренах Чорнобаївщини його вже знають як чесну та 

порядну людину. За юний період свого депутатства (лише 8 місяців), депутат 

зробив багато добрих справ для жителів Чорнобаївщини та інших сіл. Майже 

кожного місяця у місцевих газетах висвітлюється його депутатська, а в 

першу чергу людська діяльність. Він завжди небайдужий до людських 

проблем. Тож і звертаються до нього чорнобаївці за допомогою. Але і без 

цього Роман Буданцев готовий допомогти і завжди шукає тих, хто потребує 

підтримки.   
Підтримуючи оптимізм юних майбутніх прикордонників - 

Чорнобаївській районній команді, яка бере щорічну участь в обласних 

змаганнях «Юних друзів прикордонників» депутат подарував 6 пар масивних 

військових черевиків (берці). 
Завдяки його турботі у новоствореній Чорнобаївські музичній школі 

з’явилися три лавочки для відпочинку та 20 стільців. Працівники, котрі 

навчають дітей мистецтву музики, щиро дякують депутатові за таку потрібну 

справу.  
За сприянням депутата оновлюються музичні інструменти для 

Чорнобаївського хору ветеранів, черговим подарунком якого, стали струни 

для музичного інструменту контрабас. 

«По-можливості будемо оновлювати 

музичні інструменти та 

плануватимемо виступ хору в 

Черкасах» - зазначив депутат. 
«Кажуть, без духовного виміру 

благодійність не буде доброю 

справою. Духовність – це те, що всіх 

нас об’єднує. Коли зводяться храми, 

відроджуються й наші душі, 

впевнений Роман Буданцев. Велика 



подяка Благочинному Чорнобаївського району, настоятелю храму Святої 

Великомучениці Варвари, протоієрею Іоанну( Марініну) за небайдужість до 

духовного життя громади. Маю за честь долучитися до будівництва та 

благоустрою центрального храму Чорнобаю». Мабуть, головне в такій справі 

– не кількість зробленого, повторює Роман Буданцев, а утвердження в душах 

людей відчуття того, що благодійність є і буде, доки існують ті, котрі 

плекають у собі добре і вічне почуття милосердя. Як сказав Святитель 

Миколай Сербський, «духовне життя і є справжнє життя».  
Багато громадян звертаються до депутата з проханням матеріальної 

допомоги на лікування. Оскільки кошти з депутатського фонду уже 

вичерпались ще на початку його діяльності - Роман Петрович не зволікає та 

допомагає кожному. Незважаючи на те, що 25 особам округу була надана 

матеріальна допомога на загальну суму 21 тис.грн., депутат і надалі 

переймається питаннями здоров’я людей. Так нещодавно, на прохання 

інваліда I - групи, жителя села Богодухівка, виділив кошти у сумі 2 500 грн. 

на придбання зарядного пристрою до інвалідної коляски. Велику увагу 

приділяє багатодітним сім’ям, зокрема, допоміг депутат і багатодітній сім’ї 

Калашніковим с. Чорнобай виділивши кошти на операцію дитини. Не 

вагаючись, відразу надає особисту фінансову допомогу сім’ям, де є тяжко 

хворі. 
Ним була підтримана ініціатива відносно приведенням до належного 

стану доріг в Чорнобаївському районі, засипання ям осколом. 
Варто зазначити, що за його сприянням, наступний купальний сезон на 

місцевому пляжі селища Чорнобай, буде облаштований роздягальнями. 
Також депутат долучається до організації місцевих заходів та робочих 

зустрічах. Зокрема, нещодавно до дня селища Чорнобая організував 

святковий концерт «Чарівний світ Оперетти» у виконанні Черкаського 

академічного обласного  українського музично-драматичного театру ім. 

Тараса Шевченка. Особливий подарунок до свята отримала молодь - запальні 

ритми від DJ Sancho під супроводом світлового шоу «IQTECH». 
У планах Романа Буданцева – багато справ, потрібних для селища та 

сільських громад, на вирішення яких чекають тисячі мешканців. Дуже добре, 

що є такі депутати, які опікуються проблемами людей.  І вдячні жителі 

Чорнобаївщини впевнені, що завдяки старанням та наполегливості депутата 

їхні нагальні проблеми будуть позитивно вирішені. 


