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АЛЛУ МІРОШНИЧЕНКО-
єдиного кандидата від об’єднаної опозиції

П І Д Т Р И М А Й Т Е 
на позачергових 

виборах Чорнобаївського  
селищного голови
2 червня 2013 року

Мені як людині, родом з Чорнобаївщини, 
небайдуже, яким буде місцеве самовряду-
вання у селищі, хто буде на посаді селищного 
голови.  Я разом з моїми колегами,  зокре-
ма головою обласної ради у 2006-2010 роках  
Володимиром Гресем, всіляко намагалися 
підтримати соціальні та гуманітарні проекти 
на Чорнобаївщині.  Ми спільними зусиллями 
відновили палац спорту, басейн. Збудували 
спортивний майданчик поблизу першої шко-
ли. Надали суттєву допомогу щодо оснащен-
ня районної  лікарні й інше. 

Напередодні виборів люди вирішують, 
якого кандидата обрати, аналізують його  
діяльність. Вибір, звісно ж, зробить кожен 
сам. Я би хотів підтримати кандидатуру Алли 
Мірошниченко,  — людини, яка має належ-
ний досвід, гідну програму соціального та 
економічного розвитку селища. Я готовий  
допомагати їй реалізовувати задуми та про-
екти для поліпшення життя чорнобаївців.

З повагою, — земляк, 
народний депутат України 

Микола Томенко

Я маю великий досвід роботи на 
керівних посадах у районі та облас-
ті. Тому, як ніхто інший, розумію, як  
важливо, коли на посаді голови міста чи 
селища працює знаюча, фахова людина, 
яка усвідомлює всю відповідальність, 
що на неї покладається. Бути селищним 
головою — щоденна саможертовна робо-
та для людей. Алла Мірошниченко саме 
така жінка, яка всі свої знання та уміння 
спрямовує на благо територіальної гро-
мади. 

Алла Мірошниченко — людина патрі-
отична і відповідальна. Прошу своїх  
земляків підтримати її кандидатуру на 
виборах 2 червня 2013 року. 

Володимир Гресь, голова фракції «Батьківщина» у Черкаській обласній 
раді, голова облради у 2006-2010 роках.

Бюро обласної партійної організації 
«Батьківщина» підтримало кандида- 
туру Алли Мірошниченко на вибори  
селищного голови Чорнобаю. 

Алла Олексіївна є  єдиним кандида-
том від об’єднаної опозиції. Чорноба-
ївщина постійно підтримує на виборах 
«Батьківщину»  та опозиційні  сили. 
Тому важливо, щоб на посаді селищ-
ного голови була людина, яка відпові-
датиме сподіванням чорнобаївців та їх 
політичним поглядам. 

Анатолій Бондаренко, голова обласної організації «Батьківщина»


