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Про проведення експерименту патрулювання
житлового масиву Русанівка зі залученням
Національної гвардії України

Вельмишановний Віталію Володимировичу!
Я, як депутат Київської міської ради, представник інтересів
територіальної громади міста Києва, переймаючись питаннями щодо захисту та
охорони Киян, їх законних інтересів, хочу зазначити наступне.
Почастішали випадки нападів на людей, переважно жінок та осіб
похилого віку, б’ють, калічать, забирають особисті речі, зривають ювелірні
вироби. Майже щодня б’ють вікна в авто та грабують квартири. Майже у
кожному дворі створюють закладки наркотиків.
Забезпечення безпеки людей це обов‘язок поліції (патрульної поліції,
дільничних). Але є факт, що вони не справляються з ситуацією і ніякі вело
патрулі, кінні патрулі не мають системного характеру та не вирішують проблеми.
В 90 роки, коли криміногенна ситуація в Києві стала критичною,
вулицями та подвір’ями патрулювали міліціонери (піші патрулі, авто патрулі) і
це призвело до значного покращення ситуації і у людей з’явилось відчуття
безпеки та захищеності з боку влади!
Вважаю, що сьогодні ми повинні переосмислити наше уявлення про
безпеку киян і вжити рішучі дії.
Пропоную, в якості експерименту, ввести на масиві Русанівка,
патрулювання вулиць та міжбудинкових проїздів, тротуарів, із залучення

Національної гвардії України строком на 90 днів. Кількість та комплектацію
патрулів визначити із долученням експертів з питань безпеки!
Прошу Вас підтримати дану пропозицію, взяти експеримент під
особистий контроль і звернутись з цього приводу до центральних органів
виконавчої влади!
Прошу Вас надати доручення на підготовку відповідного розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
Життя, здоров’я та безпека людей - наш головний обов‘язок!
З повагою та найкращими сподіваннями на співпрацю заради
розвитку столиці України – міста герой Київ.
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