
Депутат і його справи 
Роман БУДАНЦЕВ продовжує допомагати вирішувати проблеми 

Чорнобаївщини. 
 

Нещодавно депутат Черкаської обласної ради від 

ВО «Батьківщина» Роман Буданцев з робочим візитом 

побував на Чорнобаївщині. Він зустрівся з 

представниками та керівниками закладів соціальної 

сфери 8 населених пунктів району. У діловій і 

відвертій розмові мова йшла як про спільні проекти, 

які вже вдалося здійснити за активної підтримки 

депутата обласної ради, так і про нові напрацювання. 

Так, у Франківській територіальній громаді Роман 

Петрович відвідав фельдшерський пункт с. Бакаєве, де на 

допомогу депутата дуже розраховують, адже бюджет громади невеликий. В 

тому році він профінансував візит 

спеціалістів-кардіологів з 

обласного центру. Кілька місяців 

тому за сприянням депутата до 

Дня знань Франківський НВК 

отримав у подарунок необхідну 

техніку для кухні - м’ясорубку. А 

от у фельдшерському пункті с. 

Привітне бракує меблів. Та це не 

проблема,  -запевняє Роман 

Буданцев. -  Все буде вирішено 

найближчим часом. 

Встиг завітати депутат облради і в Красенівський ФАП, де скаржаться 

тамтешні медпрацівники, що в ФАПі бракує стоматолога, тож це питання 

взято на замітку.  

Не оминув увагою Роман Буданцев і центральну районну лікарню. Тут 

приймальне відділення  відремонтували своїми силами, а от придбати для 

нього дороговартісне обладнання для надання невідкладної екстреної 

допомоги коштів не вистачило. Роман Петрович з розумінням поставився до 

цієї проблеми, пообіцявши всебічне сприяння.  

Завітав Роман Буданцев і 

до освітніх закладів. У 

Бакаївському НВК розраховують 

на допомогу депутата у 

проведенні косметичного 

ремонту. У Франківському НВК 

пам’ятають, як депутат підсобив 

технікою для кухні, тож 

озвучили проблему утеплення 

фасаду, придбання нової 



пральної машини та музичної апаратури.  

У Новожиттівському НВК Роман Буданцев теж частий гість. За 

допомогою його депутатського фонду, школу обладнали необхідним 

спортивним інвентарем, а садочок – іграшками.  

Замінили частину вікон і в дошкільній дитячій установі 

Богодухівського НВК, тож батьки радіють, що не потрібно на це витрачати 

кошти з сімейного бюджету.  

Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 віднедавна теж з новими вікнами, які 

встановили за кошти районного та обласного бюджетів. Особливо вони були 

необхідні у спортивних залах. В одному з них температурний режим вже 

покращився, в іншому - роботи  на черзі, як і оновлення спортивного 

інвентаря. 

Не оминув увагою депутат і 

Чорнобаївську дитячу школу мистецтв, де 

послухав виступ двох юних талановитих 

бандуристок та допоміг їм коштами на поїздку 

на мистецький фестиваль до м. Кропивницький. 

А одній із них – із багатодітної сім’ї - оплатив 

навчання у музичній школі до кінця року.   

Перейнявся депутат і проблемою 

реконструкції очисних споруд у Чорнобаї, 

взявши це питання на особистий контроль. 

Не залишилося поза увагою депутата і 

завершення будівництва Свято-Варварівської 

церкви у Чорнобаї, яка споруджується на 

благодійні внески. Її настоятель, благочинний 

району о.Іоан радіє, що Роман Буданцев активно 

допомагає у цій богоугодній справі. 

Депутатом взяті на замітку і 

проблеми закладів культури. Так, у 

Новожиттівського Будинку 

культури, за сприянням депутата, 

з’явився тенісний стіл. Побувавши у 

Бакаївському клубі має розпочатися 

ремонт даху. А ігровий майданчик, 

що в Чорнобаї, депутат має намір 

розширити, упорядкувавши місце 

для заняття баскетболом. 

Це далеко не повний перелік добрих справ депутата на окрузі. 

Попереду - нові плани і нові здобутки на благо жителів Чорнобаївщини. 


