
 

 

Цінують тих, хто заслужив повагу не словом, 

а ділом! 

Вересень починається святом знань, просвіти, 

науки. «Цей день важливий для всіх. Хтось знайде 

безцінні знання в новому навчальному році, хтось - 

справжніх друзів, а хтось зробить важливий вибір і 

визначиться зі своєю майбутньою професією. Саме 

цей день стане початком нового життя і провідником у 

світ знань і нових відкриттів», - зазначає Роман 

Буданцев, звертаючись до кожного та вітаючи із 

прекрасним вересневим святом першого дзвоника – 

Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних джерел 

мудрості. 

До початку літніх канікул депутат 

мав змогу відвідати деякі освітні заклади 

Чорнобаївщини. Побачивши реалії, Роман 

Буданцев пообіцяв допомогти сільським 

школам та дитячим садочкам в 

облаштуванні чи придбанні всього 

необхідного до початку навчального року.  

В переддень свята знань, було 

виконано усі його обіцянки. Велику 

частину коштів з депутатського фонду 

Роман Буданцев вирішив розподілити 

між освітніми закладами,     оскільки 

турбота про дітей є пріоритетним 

напрямком його діяльності.  

За літні канікули, Роман Петрович, 

обіцяючи вчителям, батькам та учням 

Богодухівського навчально-виховного 

комплексу I - III ступенів Чорнобаївського району (школа та дитячий садочок 

«Барвінок»), поставив металопластикові вікна у класах на суму - 17 300 грн.  

 



Не залишив без приємного сюрпризу і Новожиттівський навчально-

виховний комплекс Чорнобаївського району, куди депутат виділив кошти на 

придбання спортивного інвентарю (м'ячі великі і малі, для футболу, 

баскетболу та волейболу, обручі великі і малі,  гімнастичні палиці, скакалки 

та дитячих іграшок у сумі 6 000грн.  

Приємною несподіванкою для 

молоді села, став тенісний стіл на суму 

4 000 грн., який депутат презентував 

Новожиттівському  Будинку культури 

Чорнобаївського району. 

На численні прохання мешканців вулиць 

Петровського-Толстого смт Чорнобай, 

депутат виділив кошти у сумі 11 000грн. 

на облаштування ігрового майданчика, де 

тепер можна побачити щасливі 

усмішки малечі та задоволених 

батьків. Наразі майданчик 

поповнюється новими 

каруселями та спускалками, 

естафету по встановленню яких, 

підхопили і місцеві депутати.  

Тож з домашнім 

завданням на літо впорався на 

«відмінно». 

Проявив Роман Буданцев і своє турботливе ставлення до потреб 

сучасного спорту селища, надавши фінансову підтримку у розмірі 11 700,00 

грн. Чорнобаївській районній дитячо-юнацькій спортивній школі. Кошти 

були спрямовані на придбання нової спортивної форми для Чорнобаївського 

районного футбольного клубу 

«Колос».  

Стали реальністю й обіцяні 

кошти Чорнобаївському 

комунальному підприємству 

«Виробниче управління житлово-

комунального господарства», якому, 

депутат виділив 50 000 грн. на 

придбання клапанів, задвижок, техпластини та насосного агрегату 

(обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах). 

Робити роботу і відповідати за результат - такий принцип депутата 

обласної ради від фракції «Блоку Юлії Тимошенко» Буданцева Романа 

Петровича. Найбільш позитивним у своїй депутатській роботі вважає вдале і 

корисне для громади поєднання спільних поглядів і позицій щодо життя й 

розвитку свого краю. 


