
 

Наш депутат дає нам впевненість не 

втрачати мрії та надії на майбутнє. 

Повноцінна праця та розвиток – наша 

стратегія.  
В лютому цього року, депутат обласної ради від 

ВО «Батьківщина» Буданцев Роман Петрович 

ознайомився з життям восьми сіл Чорнобаївського 

району та їх проблемами. «Під час робочої поїздки, я 

пообіцяв в найкоротші терміни надати допомогу деяким освітнім закладам та 

ФАПам, які терміново потребували оновлення чи придбання нової техніки», - 

зазначив Роман Буданцев. Як пообіцяв, так і зробив. 

Так, першими щасливчиками став колектив шкільної їдальні 

Чорнобаївської ЗОШ №2, куди було придбано новий холодильник для 

щоденних добових проб.  

 Ми щиро вдячні Роману Петровичу 

за такий необхідний подарунок школі, за 

небайдужість до проблем освіти, за 

людяність, за доброту. Зичимо Вам 

міцного здоров'я, благополуччя в сім'ї, на 

роботі. Доброта, яку ви  даруєте людям, 

нехай повертається до Вас cторицею. 

 

Колектив ЗОШ №2 

Не залишилося поза увагою депутата 

і прохання директора Франківської НВК Стоян Т.М. щодо придбання нової 

пральної машини. Перейнявшись цим питання Роман Буданцев подарував 

побутову техніку, чим ощасливив діток, батьків та 

колектив НВК.  

В черговий раз переконались, що депутат 

не лише обіцяє, а й робить. Тому дякуємо Роману 

Петровичу за підтримку, такі дії з боку 

депутата дають нам можливість та 

впевненість, не втрачати мрії та надії, а далі 

працювати й розвиватись. Бажаємо Вам міцного 

здоров’я, успіхів та удач у подальшій Вашій 

діяльності, щоб ще багато років ви могли 

радувати людей добрими справами.  

 

Колектив Франківської НВК 

 

 

 



Оновленою сучасною побутовою технікою «обжився» і Бакаївський 

ФАП, якому Роман Буданцев подарував пральну машину. 

Дякуємо Вам за швидке реагування та 

турботливе ставлення до потреб нашого ФАПу. 

Від щирого серця бажаємо Вам світлих 

життєвих обріїв, щастя, радості, міцного 

здоров'я, гармонії і благополуччя. 

  Медичний персонал Бакаївського ФАПу 

 

«Результативні поїздки на округ та 

можливість допомагати людям, дають 

позитивні емоції та сили  та натхнення робити 

більше добрих справ на благо виборців» - зауважує 

депутат. 

Не оминув увагою депутат і творчий звіт Чорнобаївської дитячої 

школи мистецтв, який відбувся 16 березня у Чорнобаївському районному 

Будинку культури. Про меценатство депутата тут знають не по чуткам, а на 

ділі, забезпечивши школу стільцями та лавочками. До творчого звіту депутат 

потішив і сам колектив школи, подарувавши мікрохвильову піч.  

«Для мене за честь сприяти та допомагати дітям та творчому 

колективу школи, які своїм дивовижним вмінням грі на музичних 

інструментах та віртуозним виконанням творів відомих композиторів, 

дарують нам позитивні емоції, сіють добро та посмішки» - зазначає 

Роман Буданцев. 

Нещодавно у Черкасах фінішував 

Чемпіонат області з футзалу серед ветеранів. 

Завдяки депутату обласної ради Роману 

Буданцеву чорнобаївський «Ветеран» зміг узяти 

участь у чемпіонаті та посісти третє місце.  

 Роман Буданцев, депутат обласної ради: 

«Спорт - це 

одна із 

головних сфер, яку завжди підтримую. 

Чорнобай – це мій округ. Я допомагав 

місцевій футбольній команді «Колос», яка 

стала чемпіоном області у Першій лізі. 

Цьогоріч до мене звернулися ветерани (60+) 

із проханням допомогти взяти участь у 

Чемпіонаті Черкаської області з футзалу. Я погодився. До цього у них не 

було фінансової можливості це зробити, таким чином вони дебютували у 

змаганнях. Посіли третє місце без тренувань, що є прекрасним результатом. 

Плани наступного року - тільки призові місця!». 


