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Славутич є ініціатором впровад
ження в життя багатьох корисних для 
громади починань. Серед них — 
відновлення діяльності добровільної 
народної дружини, перший рейд якої 
відбувся в травні, але, по правді ска
зати, організацією цієї справи не до 
кінця перейнялися і соціально активні 
славутчани, і керівники міських під
приємств. Тому міський голова напо
лягає цю роботу продовжувати.

А днями під головуванням пер
шого заступника міського голови Во
лодимира Жигалло відбулася робо
ча нарада за участю начальника 
міського відділу міліції Юрія Тара- 
сенка, завідувача відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільно
го захисту населення Андрія Брита- 
на та інших посадових осіб виконав
чого комітету. Було вирішено звер
нутися до трудових колективів з 
пропозицією залучати відповідаль
них людей до охорони правопоряд
ку в місті та заохочення активістів 
цього руху.

На звернення підтримати ство
рення дійового загону помічників 
міліції вже відгукнулися викладачі 
фізичної культури міського відділу 
освіти та працівники управління з роз
витку фізичної культури, спорту та ту
ризму.

Добровільна дружина кількісно 
зростає. Ї ї  ряди можуть поповнити всі 
бажаючі віком від 18 років і старше, 
які не байдужі до підтримки ком
фортного життя в нашому місті. Рейд 
членів ДНД по узгодженому графіку 
проходить в передвихідні, вихідні та 
святкові дні, коли жвавішає ритм жит
тя Славутича, і у мешканців міста з ’яв
ляється більше вільного часу на відпо
чинок. І щоб цей час не був зіпсова
ний чиєюсь негідною поведінкою, на 
чергування разом з працівниками 
міліції виходять члени народної дру
жини.

У ДНД є багато прав, обов'язків і 
санкцій, які викладені в Статуті 
міської громадської організації, а та
кож Адміністративному та Криміналь
ному кодексах України. Кожне чергу
вання розпочинається відповідним 
інструктажем працівника міліції, яко
му керівництво міського відділу дору
чає цю відповідальну справу.

Дружинники, яких славутчани 
незабаром пізнаватимуть по 
спеціальному одягу, відвідують 
місця, які збирають багато молоді — 
дискотеки, кафе, заклади культури, а 
також і безлюдні місця, паркові зони. 
Допомагати працівникам міліції захи
щати честь, права та законні інтереси 
славутчан, рішуче і сміливо приймати 
рішення і відпрацьовувати заходи що
до недопущення протиправних дій — 
таку місію готуються виконувати в на
шому місті добровольці народної дру
жини.


