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Тетерівської об’єднаної громади



Автобіографія
Я, Кучер Роман Валерійович  народився 22 

липня 1978 року в місті Житомир, являюсь 
від народження громадянином України.

 Навчаюся на третьому курсі Житомирсь-
кого інституту ПАТ ВНЗ «МАУП» на Бака-
лавра з фінансів і кредиту, маю спеціальність 
техніка-технолога громадського харчування.

З  1995 по 1998 проходив практику працю-
ючи по закладах громадського харчування 
в місті Житомирі. З 1998 по 1999 працював 
барменом в кафе «БУДЬМО». З 1999 по 2000 
працював кухарем та шеф-кухарем в кафе 
«КВАРЦ». З 2001 по 2002 працював шеф-ку-
харем та зав. виробництва в кафе «ВАЛЕРІЯ». 
З 2002 року став займатися підприємниць-
кою діяльністю в громадському харчуванні 
як ФОП. Відразу почав боротьбу з владою за 
власне виживання як приватний підприємець. 
Завдяки неймовірним власним зусиллям та 
допомозі вірних друзів, які з’явилися в моєму 
житті по причині агресивних дій деяких пред-
ставників влади, я за власні кошти, без жод-
ної чужої копійки, спромігся в центрі міста 
Житомира, в 2006 році відкрити власний за-
клад громадського харчування. Маючи без-
цінний досвід боротьби за свої права, почав 
активно допомагати простим людям відкрити 
свою справу, надавав юридичні консультації, 
давав професійні поради, знайомив з держ.
службовцями, яким не байдужі прості люди 
та нові ідеї розвитку та росту в самореалізації 
кожної людини.  З 2008 року відкрив приватне 
підприємство «ТЕРІВ-ЄВРО-СТАНДАРТ» де 
є власником та директором підприємства яке 

розбудовує кафе «ШИНОК» в селі Тетерівка.
З 2004 року до 2006 року очолював Жи-

томирське районне  ГО парії «ПОРА». З ли-
стопада 2013 року приймав участь в мирних 
протестах на Житомирському майдані ім. 
Корольова. Допомагав однодумцям від чаю 
з бутербродами до втихомирення провока-
торів на мирних акціях протестів. Допомагав  
бійцям 95ї аеромобільної бригади та іншим 
бійцям, від листів та дитячих малюнків до 
купівлі дорогих ліків та бронежилетів за про-
ханням волонтерів. 

Як ФОП та власник приватного підприєм-
ства в бюджет України сплачую більше 100 
тисяч гривень на рік, за які ремонтують наші 
школи, дит.садки, дороги, освітлення, випла-
чують пенсії та заробітну плату працівникам 
бюджетної сфери та інше, що і є функцією 
держави при витраті моїх податків. В кожній 
речі та справі, що робить держава є моя грив-
ня, що сплачена через податки та інше.

Одружений, дружина Кучер Юлія Дмитрів-
на, виховую сина Олександра 2003 р.н.,дочок 
Вікторію 2008 р.н., та Розалію 2010 р.н. 

Проживаємо в місті Житомирі, в будинку, 
що мені дістався у спадок від моєї рідної ба-
бці Розалії, яка сама родом з хутора Вчелька, 
що колись був на території теперішнього Ме-
жерічя (полігон). Працюю за місцем пропи-
ски в селі Тетерівка.

Тел.: 067-776-00-10.
Представницький мандат відсутній.
Будь які судимості відсутні. 



1. Ви постійно жалієтесь, що влада погана – 
а що Ви особисто зробили,щоб її змінити?

2. Ви постійно кажете, що депутати та голо-
ва злодії – а чому Ви свої кандидатури не вису-
ваєте або тих кому довіряєте?

3. Ви постійно впевнені, що вибори це фарс, 
брехня і пройдуть ті самі злодії – а чому Ви го-
лосуєте за тих самих брехунів, продаєтеся за 
гречку чи взагалі на вибори не йдете і своєю 
відсутністю на них дозволяєте гречкосівам ро-
бить, що заманеться?

4. Ви постійно говорите що всі результати 
голосування з фальшують – а чому Ви не мо-
жете віддати ОДНУ добу свого життя, щоб на 
п’ять років вибравши свого, захистити спо-
стерігачем свого кандидата?

Я в селі Тетерівка проживаю з народження, 
від Тетерівки до Рудні-Пошти маю друзів, ро-
дичів та безліч знайомих пов’язаних з роботою 
та спільними інтересами, це моя Батьківщина, 
тому проблеми даного регіону мені відомі і доля 
мого рідного краю мені близька і не байдужа! Я 
не буду апелювати голослівними фразами, не 
буду Вам обіцяти золоті гори і не буду в чомусь 
переконувати. Я повністю покладаюся на Вашу 
розсудливість. Адже одна справа голосувати за 
людину, інша - за партію. Я ніколи не даю не-
реальних обіцянок, щоб сподобатися вам сьо-
годні і забути про них після виборів. Я готовий 
приймати найвідповідальніші рішення в інте-
ресах рідного краю  і прислухатися до кожного 
з Вас. Адже керує не влада, керує народ, а влада 
є лише його рупором і я без Вас просто нічо-
го не вартий в боротьбі за наше з Вами спільне 
краще майбутнє!

 25 жовтня 2015 року Ви зробите свій вибір, 
від якого залежатиме майбутнє нашої грома-
ди від села Тетерівка аж до села Рудня-Пошта, 
загалом ми з Вами будемо вирішувати долю 
одинадцяти сіл, що є моєю та Вашою Батьків-
щиною. Вірю, що Ви не зробите помилку і нова 
влада зуміє виконати, завдяки вашій підтримці 
та співпраці свої передвиборчі обіцянки, ви-
правдає Ваші надії та сподівання! Я глибоко 
переконаний, що наші люди заслуговують на 
кращу долю і тому я став на цей нелегкий шлях, 
усвідомлюючи всю відповідальність, яку беру 

ЧОТИРИ ПРИЧИНИ, 
ЧОМУ МИ ТАК ПОГАНО ЖИВЕМО!

на себе в такий важкий час для нашої держави, 
тому що люблю Україну та свій рідний край!

Моя Стратегічна мета – зробити свою Бать-
ківщину заможною, комфортним для життя 
краєм. Для кожного з нас слова: родинне благо-
получчя, особиста безпека та рівність прав не 
порожній звук. Ці поняття є життєвими цінно-
стями для більшості мешканців нашого краю, 
які прагнуть єдиного – добробуту. Я знаю, що 
всі ми – працелюбні, розумні та талановиті 
люди, які можуть власними силами забезпе-
чити своє майбутнє. Єдине, що нам потрібно – 
місцева влада, яка здатна створити гідні умови 
для праці та життя нашої територіальної гро-
мади.

Дозвілля молоді в наших селах потребує по-
вернення до них лицем. Держава виділяє ко-
шти на розвиток спорту та культури для кож-
ної громади. Потрібно правильно розподілити 
їх і переконати керівництво обласної ради на 
виділення додаткових коштів на ці цілі. Молодь 
повинна займатися спортом та культурним ро-
звитком, а не шкідливими звичками від незай-
нятості! Я знаю, що є проблема з підвозом дітей 
до місця навчання в деяких селах, ми її швидко 
розв’яжемо з Вашими порадами, моїми ідеями 
та підтримкою наших депутатів.

Я розумію, що головний фактор розвитку 
суспільства – економіка. Розвиток економіки 
нашої громади стане двигуном підвищення 
соціальних стандартів життя, впевненості у 
майбутньому. В цьому полягає системність під-
ходу – усувати саме причини, а не їх наслідки, 
бачити майбутнє та прогнозувати його. На по-
саді сільського голови я максимально сприяти-
му розвитку виробництва та підприємництва, 
пріоритетом буде підтримка саме ініціатив жи-
телів нашої громади. Сьогодні малий та серед-
ній бізнес вже є реальною економічною силою. 
Питання залучення інвесторів та інвестицій, 
наповнення бюджету громади додатковими 
коштами повинно стати пріоритетним для де-
путатського корпусу сільської ради. Разом ми 
повинні  переглянути договори оренди земель-
них ділянок як з підприємцями, які працюють 
на території сільської ради, так і великими під-
приємствами, які користуються земельними 



ділянками та лісовим фондом. А це і мережі 
операторів мобільного зв’язку «Київстар», 
«МТС»,  «Житомиробленерго», «ІнтерСтиль» 
та інші, де в пріоритеті повинні бути суб’єкти 
господарювання, що зареєстровані та сплачу-
ють податки нашій з Вами громаді.

Дуже болюче питання для громади – питан-
ня землі. Всім відомо, як важливо для моло-
дих сімей отримати ділянки під забудову. По 
декілька ділянок отримують певні сім’ї, близь-
кі до влади, або взагалі не жителі нашого краю 
і ці ділянки стають банальним товаром нажи-
ви спекулянтів!!!   На посаді сільського голови 
зможу припинити «деребан» землі. Провівши 
особисто інвентаризацію та  контроль зем-
лі, я впевнений, що з’явиться частина земель 
для розподілу ділянок під забудову молодим 
сім’ям нашого краю. Потрібно проводити 
відкриті сесії сільської ради з залученням ак-
тивістів, громадських, партійних організацій 
як  і з земельних питань, так і з питань жит-
тєво важливих для нашої громади, запрошу-
ючи при цьому експертів обласного та дер-
жавного рівнів. Забезпечити вільний доступ 
кожного жителя до інформації про діяльність 
сільської ради та її виконкому, до їх рішень та 
протоколів. Через кожних півроку перед гро-
мадою звітуватися  за проведену роботу та 
плани, що до подальшої роботи. Усі важливі 
для села рішення ухвалювати з врахуванням 
думки його жителів, висловленої під час гро-
мадських слухань. Запровадити поступово 
принцип електронного самоврядування, де 
кожен член громади з домашнього комп’юте-
ра зможе отримати потрібний йому документ, 
рішення чи довідку, або просто звіт за кожну 
витрачену копійку місцевою владою!

Не краща ситуація з екологією села: неор-
ганізований вивіз сміття. При підтримці під-
приємців, які працюють на території села, 
отриманні коштів з екологічних програм об-
ласної ради можна організувати вивіз сміття з 
території села. Облаштувати майданчики для 
сміттєконтейнерів у всіх  селах громади в кож-
ній частині села та ліквідації стихійних сміт-
тєзвалищ.

Одним з важливих завдань є турбота про 
найменш забезпечені верстви населення: пен-
сіонерів, ветеранів, інвалідів, багатодітних 
сімей шляхом надання  практичної допомо-
ги. Тому докладу зусиль, що до відкриття від-
ділів соціально-необхідних товарів та медич-

них препаратів для них за цінами виробника, 
без торгівельної націнки, це з економить для 
них від 15 до 50 % коштів, що суттєво покра-
щить матеріальний стан. Почну стимулювати 
благодійну діяльність заможними членами 
громади, буду сприяти та брати участь у про-
ведені залучення закордонних благодійних 
організацій, що до підтримки малозабезпече-
них жителів нашої громади. Почну ініціювати  
проекти на соціальну тематику для отримання 
закордонних грандів (коштів) для їх реаліза-
ції. Почну створювати власні комунальні під-
приємства, що за рахунок власного прибутку 
будуть допомагати малозабезпеченим вугіл-
лям, дровами, скрапленим газом та іншими 
вкрай необхідними для нормального життя 
речами. Створення комунальних підприємств 
буде гарантувати працевлаштування малоза-
безпеченого населення. Так наша громада має 
виключно природні можливості по створен-
ню систем пляжів, які виключно повинні бути 
комунальною власністю громади та зон відпо-
чинку із туристичними напрямками, розви-
ток яких приведе нових інвесторів, створення 
робочих місць та надходження до бюджету 
громади, що і буде забезпечувати вирішення 
проблем малозабезпечених нашої громади. 
Потрібно організувати в селі раду старійшин 
і з їх допомогою та досвідом шукати шляхи 
вирішення проблемних питань. Потрібно про-
довжувати та зберігати традиції проведен-
ня урочистостей з приводу важливих подій у 
житті громади.

Окремо хочу виділити питання швидкої ме-
дичної допомоги. Я впевнений, що на одинад-
цять сіл ми здатні створити свою швидку допо-
могу, яка буде здатна приїжджати на виклик за 
державними стандартами, з абсолютним асор-
тиментом ліків, а не через півтори, дві години 
для того щоб повідомити, що все обладнання 
зламане, а ліків взагалі немає!

Безпека громадян є пріоритетом функцій 
влади, тому я буду ставити питання про роз-
ширення повноважень громадських озброєних 
формувань і їх співпрацю з місцевими дільнич-
ними інспекторами. Зло завжди там, де відчу-
ває свою безкарність!

Пам’ятайте! Все це без Вашої підтримки та до-
помоги ніколи не здійсниться, а в мене ще стіль-
ки цікавих ідей, від яких наше з Вами життя буде 
ставати тільки кращим та гідним наших зусиль!

Роман Кучер Ваш голова.
Виготовлено: ФОП Петрук Є. П. Відповідальний за випуск: Кучер Р. В. Наклад 3000 шт.


