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 Член депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина»; 

 Член постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів; 

 Член регіональної комісії Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Аналіз роботи депутатської діяльності у виборчому окрузі 

(прийоми і зустрічі з виборцями) 

Робити роботу і відповідати за результат - саме такий принцип лежить 

в основі моєї діяльності. Найбільш позитивним у своїй депутатській роботі 

вважаю вдале і корисне для громади поєднання спільних поглядів і позицій 

щодо життя й розвитку Чорнобаївського краю.  

Одним із ключових факторів моєї діяльності являється довіра 

Чорнобаївської громади. Маючи тісний зв’язок з виборцями, я знаю всі 

«болючі місця» суспільних відносин, і через свої звернення та особисте 

втручання впливаю на врегулювання проблемних ситуацій. 

Так, протягом 2016 року, здійснюючи постійні виїзні прийоми в 

Чорнобаївському окрузі, я мав змогу особисто почути, побачити та відразу ж 

допомогти кожному. Під час особистих зустрічей, зборів (збори 



Богодухівської громади) мешканці здебільшого порушували питання 

соціального захисту (надання матеріальної допомоги), охорони здоров’я 

(допомога у лікуванні), аграрної політики і земельних відносин, 

комунального господарства (ремонт доріг), земельних спорів, які не 

вдавалося вирішити на рівні органів місцевої влади. Деякі – просили 

юридичної консультації, щодо встановлення справедливості особистого 

соціального захисту. Скаржилися люди на роботу місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування.                                                                        

Найбільша кількість звернень стосувалась надання матеріальної 

допомоги громадянам округу, які мають проблеми зі здоров'ям, серед них: 

придбання зарядного пристрою до інвалідної коляски; придбання 

важкодоступних ліків; допомога багатодітним сім'ям  та тяжкохворим.  За 

цей період я особисто надав 12 особам особисту фінансову допомогу на суму 

20 тис. грн. Усім громадянам, які зверталися до мене під час особистого 

прийому, були надані фахові відповіді і роз’яснення, а також інша допомога, 

яка входить до моїх депутатських повноважень. 

За звітний період на моє ім’я надійшло понад 42 звернення громадян, 

за наслідками яких, я підготував 17 депутатських звернень до обласних, 

районних та місцевих органів влади. Інші 21 звернень стосувались надання 

матеріальної допомоги на загальну суму 23 600 тис.грн, які повністю були 

задоволені.  

Мною було підтримано ряд важливих рішень, прийнятих під час сесій 

обласної ради, які призведуть до покращення якості життя в Черкаській 

області. У співпраці з керівниками місцевих органів влади було досягнуто та 

вирішено не одне питання, що стосується комфорту, благополуччя та 

здоров’я мешканців Чорнобаївщини.  

Заходи, які проводилися з депутатської ініціативи: 

На запрошення керівництва району постійно брав участь у публічних 

заходах та робочих зустрічах. Регулярно відвідував  виборчий округ з метою 

дослідження проблем місцевих громад та участі в тематичних обговореннях, 

де безпосередньо здійснював підтримку комунікації з виборцями через 

участь у публічних заходах.  

Зокрема, до дня селища Чорнобаю організував святковий концерт 

«Чарівний світ Оперетти» у виконанні Черкаського академічного 

обласного  українського музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка, 

а також вечірнє світлове шоу. Мав за честь познайомитись із народним 

аматорським хоровим ветеранським колективом «Житограй» селищної ради, 

який вражає своїм талантом, енергією і життєлюбством. Незважаючи на те, 

учасники хору - не молоді люди, їх запалу та мудрому оптимізму позаздрить 

і молодь. До дня української армії хоровому колективу організував святковий 

концерт у місті Черкаси, зокрема в Черкаському обласному госпіталю для 

інвалідів війни та Центру реабілітації учасників АТО. Тут нині проходять 

лікування 250 осіб, серед яких - діти війни, чорнобильці, афганці, атовці... 

Чудовий концерт, обмін позитивними емоціями, щире людське спілкування - 

це і є ті ліки для душі, яких ми усі іноді потребуємо.  



У моїх планах й надалі багато справ, що необхідні селищю та сільським 

громадам, на вирішення яких чекають тисячі мешканців.  
 

 

 

 

 

 



Моя депутатська та особиста активність у виборчому окрузі 
 

№п/п Найменування обєкту, заходу Вартість 

(грн.) 

Депутатський фонд 

1 Заміна вікон Богодухівського НВК I -III ступенів Чорнобаївського району Черкаської області 7 500 

2 Заміна вікон Богодухівського НВК I -III ступенів Чорнобаївського району Черкаської області 9 800 

3 Заміна вікон Чорнобаївської ЗОШ I-III ступенів №2  Чорнобаївського району Черкаської області 50 000 

4 Облаштування дитячого ігрового майданчика, який розташований на розі вулиць Петровського-Толстого смт 

Чорнобай (придбання ігрового комплексу) 

11 000 

5 «Фінансова підтримка Чорнобаївській районній дитячо-юнацькій спортивній школі» 11 700 

6 Придбання тенісного столу для Новожиттівського  Будинку культури Чорнобаївського району, Черкаської 

області  

4 000 

7 Придбання спортивного інвентарю та дитячих іграшок для Новожиттівського НВК Чорнобаївського 

району, Черкаської області 

6 000 

8 Придбання КП «ВУЖКГ» Чорнобаївської селищної ради насосного і технічнологічного обладнання для 

заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах.  

50 000 

9 21 особам округу була надана матеріальна допомога, зокрема: Гонтар А.В., Костін В.І., Кулик Є.Є., 

Пономаренко В.І., Кіян Л. М., Заяц В.І., Сіденко Л.І., Савісько Г.М., Плохута В.В., Буханцова Р.К., Кисіль Н.І., 

Чигрин Л.І., Савісько Т.Г., Мурав’я О.В., Науменко Н.В., Рідько В.М., Душка Л.П., Дереза Л.М., Полуницька 

О.В., Соломаха Н.О. 

23 600 

 Всього: 173 600 

 

Особиста депутатська допомога 
9 Чорнобаївська ЗОШ I-III ступенів №1 до Дня знань отримала подарунковий сертифікат на екран для 

проектора. 

2 300 

10  До Дня знань Чорнобаївська гімназія отримала у подарунок цифровий фотоапарат. 2 500 

11 Народному аматорському хору ветеранському колективу «Житограй» було подаровано - баян та струни для 

музичного інструменту контрабас. 

8 500 



12 Чорнобаївській районній команді, яка бере щорічну участь у обласних змаганнях «Юних друзів 

прикордонників» було подаровано 5 пар масивних військових черевиків (берці). 

4 000 

13 До Дня знань Красенівський навчально-виховний комплекс (НВК) «Дошкільний навчальний заклад 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» отримала у подарунок морозильну камеру.  

3 500 

14 До Дня знань Чорнобаївська ЗОШ №1, №2, Бакаївський НВК, Богодухівський НВК та Новожиттівський НВК  

для зручного проведення дозвілля та різних заходів отримали у подарунок мікрофони. 

3 700 

15 Богодухівському НВК було проведено мережу інтернет підключення до wi-fi.  2 000 

16 До Дня знань Франківський НВК отримав у подарунок необхідну техніку для кухі - м’ясорубку. 2 000 

17 Новоствореній Чорнобаївські музичній школі подаровано три лавочки для відпочинку. 19 000 

18 До дня Святого Миколая - творчо обдарованим дітям, зокрема, Чорнобаївські музичній школі подаровано 40 

стільців. 

11 000 

 Для Чорнобаївського пляжу придбано 2 пляжні роздягальні.  6 000 

19 Чорнобаївському футбольному клубу «Колос» подаровано футбольну сітку для воріт. 5 000 

20 Центральному храму Чорнобаю придбано мраморну плитку та облаштування умов перебування прихожан . 30 600 

21 Подарував Чорнобаївській школі №1 тротуарну плитку для облаштування та впорядкування доріжок, такий 

подарунок також отримали Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та Богодухівська НВК I -III ступенів 

Чорнобаївського району. 

20 000 

22 12 громадянам округу, які мають проблеми зі здоров'ям була надана особиста матеріальна допомога, серед них: 

придбання зарядного пристрою до інвалідної коляски; придбання важкодоступних ліків; допомога багатодітним 

сім'ям  та тяжкохворим.   

20 000 

23 Організував святковий концерт «Чарівний світ Оперетти» та вечірні розваги до дня селища 23000 

24 «ПАСКА» - малозабезпеченим сім’ям всього округу (у кількості 950 осіб) були подаровані паски. 8 542 

25 «День Перемоги» - кожному ветерану (7 осіб) було зроблено подарунок у вигляді матеріальної допомоги  3 500 

26 Фестиваль «Сузір’я майбутнього» - обдарованих дітей Чорнобаївщини (6 осіб) було відзначено грошовими 

винагородами (у розмірі 1000 грн. кожному). 

6 000 

27 На районне свято творчо обдарованих дітей «Таланти скликають друзів» двох лідерів в номінації «Лідер 

року» подаровано телефони. 

4 300 

 Всього: 185 442 



 

РІЧНИЙ ФОТОЗВІТ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Встановлено вікна в Богодухівській НВК 

 

 
 

 

 

 
 

 

Облаштування дитячого ігрового майданчика  

смт Чорнобай  

 
 

Придбання тенісного столу для Новожиттівського  Будинку 

культури 

 



Тротуарна плитка для Чорнобаївської ЗОШ I-III ступенів №1 

 

 
 

Придбання спортивної форми 

 для футбольному клубу "Колос" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання спортивного інвентарю та дитячих іграшок для 

Новожиттівського НВК 

 

 
 

 
 

 



День селища Чорнобаю 

 

                  
 
Обласні спортивні змагання                                  Свято першого дзвоника                              Освячення в новоствореному храмі смт                                                                                                          

серед депутатів                                                          в Чорнобаївській гімназії                  Чорнобаю під час свята Пресвятої Богородиці 

                   
 



Чергові зустрічі з директорами  

Чорнобаївських шкіл №1  
(Лукашенко Тетяна Борисівна) та №2 

(Сутула Володимир Миколайович) 

Участь у Всеукраїнському святі богатирської сили –  

Свято Івана Піддубного 

 

 
 

 

    



Висвітлення місцевими ЗМІ та активність у соціальних мережах  

Протягом 2016 року про мою діяльність та наміри можна було 

прочитати у місцевих засобах масової інформації. Майже кожен номер 

місцевих газет «Світлий шлях» та «Наше слово» містив інформацію про мою 

роботу у виборчому окрузі. Зі словами вдячності та глибокої поваги я вітав 

усіх жителів свого округу зі святами національного та православного 

характеру.  

Зокрема, моя депутатська активність висвітлювалась і у соціальних 

мережах, на моїй персональній сторінці у соціальній мережі Facebook. Там 

відбувалась комунікація з коментаторами та розміщенням статтей чи 

коротких інформаційних повідомлень.  

 
Висвітлення місцевими ЗМІ роботи депутатської діяльності у виборчому 

окрузі № 48  (період з лютого по грудень 2016 р.) 
№ 

п\п 

Назва ЗМІ Дата та номер виходу газети  Назва статті 

1 «Світлий шлях» №9, від 25 лютого 2016 року Депутат обласної ради 

Буданцев Роман Петрович 

провів собистий прийом 

громадян 

2 «Світлий шлях»  

 

«Наше слово»  

№21, від19 травня 2016 року 

№21,від 20 травня 2016 року 

Роман Буданцев, депутат 

обласної ради, член фракції 

«Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» вважає, що 

не лише у святкові дні 

депутати мають згадувати 

про себе 

3 «Світлий шлях» 

«Наше слово»  

№23, від 2 червня 2016 року 

№23, від 3 червня 2016 року 

Нещодавно Роман 

Буданцев відзначив 

грошовими винагородами 

обдарованих дітей 

4 «Черкаський край» 

«Світлий шлях»  

 «Наше слово»  

 

№68-69, від 31 серпня 2016 

року 

№36 від 1 вересня 2016 року 

№36 від 2 вересня 2016 року 

Цінують тих, хто заслужив 

повагу не словом, а ділом! 

5 «Світлий шлях»  

«Наше слово»  

  

№37 від 8 вересня 2016 року 

№37 від 9 вересня 2016 року 

До Дня знань школярі 

Чорнобаївщини отримали 

цінні подарунки від 

депутата облради Романа 

Буданцева 

6 «Світлий шлях»  

«Наше слово» 

 

№43 від 20 жовтня 2016 року 

№43 від 21 жовтня 2016 року 

Благодійність є і буде, доки 

існують ті, котрі плекають 

у собі добре і вічне почуття 

милосердя 

 


