
ІД Е  ЛІТНЯ С Е С ІЯ  '16 червня друга Дер- комісія ФОТ на своєму черговому засіданні приймала захист дипломних проектів від випускників кафедри обчислювальної ‘ техніки.. .Після того, як буливиставлені креслення, довідкові таблиці, інші унаочнення, студент-заоч- ник М . В. Швець розпочав викладати суть виконаного ним проекту. Тема — «Розробка електричної схеми алгоритму програматора для ІМ С , яка програмується метричною логікою».Під керівництвом О . А. Докуніна він зі знанням справи обгрунтував дипломний проект, довів технічну доцільність своїх пропозицій, удосконалень, розрахуй-' ків. Впевнено відповів дипломник на запитання членів Державної комісії 
і — В чому Полягає процес програмування ГІЛМ? — поцікавився завідуючий кафедрою ОТ доцент О. Д . Азаров.— Чому програматор виконано по системі СМ  1420? — запитав начальник бюро АСУГІ

В ЗРТА  В. А. Нестерук Відповіді М . В. Ш вієця повністю задовольнили членів комісії.Під головуванням доктора технічних наук, завідуючого відділом
інституту Кібернетики Академії наук У Р С Р  О. Д . Беха комісія одностайно виставляє — «відмінно».Забігаючи трохи вперед, скажу, що це була єдина така оцінка. Решта в більшості своїй отримали «трійки», а один випускник у цей день взагалі не зумів захиститися. Зрозуміло, через слабку теоретичну і практичну підготовку^Приміром, І. В. Книжник, в якої тема проекту «Мікропроцесорне улаштування управління персональними ЕО М », на прохання доцента В П І Н. М . ІІаніча розповісти про призначення інтер- фейса 14а-1 нічого конкретного не могла сказати. Малоаргументова- ними були її відповіді

й на інші запитання.Оцінка, зрозуміло, ледь витягнута на «задовільно», *Аналогічною з якості знань, компетентності по темі «Модуль завдання
вихідних напруг» були ПЇдповіді дипломниці Л . І. Дучак, інших заочників, що представили свої роботи Д Е К .— Я вже чимало років головую на засіданнях Д Е К , — ділиться своїми враженнями Олександр Дмитрович Бех. — І сьогодні мушу констатувати, що успішність випускників на нинішній сесії погіршала у порівнянні з минулими роками.Судіть самі: з 57 дипломників, що захистилися за станом на 16 червня, 20 отримали «задовільно». Непомірно високий процент трієчників.В чому ж справа? Мені здається, що студенти факультету надто перевантажені побічними знаннями, але вони доси-

Захищаються заочника

НА ЕКЗАМЕНАХ
За станом на 17 черв- такі: успішність — 63 про-

ня загальні підсумки центи, яксть знань — 36.
проведених екзаменів, * 3 4121 студента денного 
включаючи і— IV курси, відділення п’ятірки отри

мали 335 чоловік, чет
вірки — 1130, трійки — 
1130 і двійки 896 сту- 
,о£нтв.

Зараз екзамени склада
ють студенти 1 і 2 -го 
курсів. їх  результати: на 
ФАМ і ФОТ; успішність 
74 проценти, яксть — від
повідно 48 І 47 процен
тів, Ці факультети сьогодні 
ведуть першість. За ними 
йде МБФ, де успішність 
69, а якість 39 процен
тів. Далі показники розпо
діляються таким чином: 
ЕФ — 65 141, ртф  — 54 
і 31, ІБФ — 45 І 31 про
цент.

Екзаменаційна сесія 
триває і в 1011 сту
дентів - в е ч і р н и к і в 
Тут успішність становить 
61, а якість 23 проценти. 
237 чоловік отримали 
п’ятірки і четвірки, 217 —

ть слабкі з основної спеціальності. З допомогою О. Д . Азарова доводилося буквально «витягувати» відповіді у випускників..Багото з них не в змозі поставити конкретні завдання і цілі в своїх дипломних роботах, часто без обов’язкових числових параметрів, що, ясна річ, не прикрашує професійну підготовленість інженера-системо- техніка, представника одного з пріоритетних напрямків науково - технічного прогресу.Такий далеко не оптимістичний висновок голови Державної екзаменаційної комісії, що працює на ФОТ.Щоправда, подібний аналіз не стосується О. Куцика, Н. Домбровсь кої, С. Квітко, Д е Сі- льва Суніна (Шрі Л анка): вони блискуче закінчили Вінницький полі- тех. їм  видаються червоні дипломи.
Н. М А РУН К ЕВИ Ч , секретар Державної екзаменаційної комісії.

двійки.
Аітня сесія вступила у 

завершальний етап. Трохи 
більше тижня залишилось 
ДО (ГЇЇ кінця.В. ОМЕАЬЯНЧУК,

Увага: нова спеціальністьНинішньогор року інститут організовує набір студентів на машинобудівний факультет за спеціальністю 12.06 «Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин та апаратів»# Ця спеціальність нова і для факультету і для інституту. Готуватимуться спеціалісти цього профілю не тільки для Вінниччини чи Подільського регіону, а для всієї країни, що зумовлено потребами різних галузей на- родногог осподарства.Для нашого ж регіону потреба в інженерах- механіках спеціальності

12.06 найвідчутніша на підприємства Мінавто- тракторсільгоспмаш. На машфаку в рамках нового профілю організована підготовка спеціалістів по ремонту й відновленню автомобільної і сільськогосподарської техніки, особливостями конструкції якої є тертя вузлі», що швидко зношуються. Тим часом, сучасні методи відновлення і поліпшення зносостійкості дозволяють в декілька разів продовжити строки служби деталей і забезпечити значний економічний ефект.Підготовку інженерів спеціальності 12.60 бу

дуть в е с т и  кафедри «Проектування обладнання автоматизованого виробництва» і «Технологія конструкційних матеріалів», в складі яких працюють три доктори і 18 кандидатів технічних наук, а також галузева науково-дослідна лабораторія «Зміцнення», науковим керівником якої є доктор технічних наук А. О, Жуков.Практичну підготовку майбутіні інженери зможуть набути на провідних машинобудівних підприємствах республіки, а в нашій області — Він

ницькому інструментальному заводі і ДПЗ-18. Випускникам спеціальності 12.06 присвоюватиметься кваліфікація інженера - механіка і вони будуть направлятись на роботу в систему автотехобслуговува н н я (станції техобслуговуван. ня), на авторемонтні підприємства, науково- дослідні інститути, проектні і технологічні організації й підприємства різних галузей машинобудівного профілю.
Б. Л ІЩ И Н СЬК И Й .професор, декан машинобудівного факультету.

В П Я Р Т К 0 М І

І Н С Т И Т У Т У
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15 червня відбулось засідання парткому, на якому 
розглядалось питання про ставлення до самодіяльних 
громадських формувань та завдання парторганізації ВПІ по 
реалізації настанов квітневого (1989 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і травневого (1989 р.) Пленуму ЦК Компартії України.

Відзначалося, що абсолютна більшість комуністів своєю 
практичною діяльністю активно реалізують рішення пар
тії про розвиток демократії, гласності, сміло й гостро по
рушують питання, зацікавлено й вимогливо оцінюють дія
льність партійних організацій. Все це сприяє позитивним 
змінам в стилі їхньої роботи, благотворно позначається 
на перебудові діяльності, колективу інституту.

Однак стрімкий ріст громадської і політичної активності, 
громадянської свідомості людей, що особливо проявилось 
в ході підготовки І проведення виборів народних депутатів, 
спроби окремої групи створити, так званий, «народний 
фронт за перебудову на Вінниччині», аналіз статуту і про
грами «фронту», а також обговорення проекту програми 
ИРУ за перебудову і можливість його створення супро
воджувались напругою серед окремих членів колективу 
інституту, студентів і незначної частини комуністів. Члени 
«ініціативних груп», експлуатуючи тезу «плюралізму думок», 

вкладаючи в нього приватні і вузькогрупові інтереси, 
даючи при цьому волю власним амбіціям і намагаючись 
завоювати дешеву популярність, висували «широкодемок- 
ратичні», а, по суті, демагогічні, максималістські, одір
вані від реальностей, вимоги, що переходили нерідко в 
безвідповідальні заклики не підкорятись законам і офі
ційній владі, організовувати несанкціоновані мітинги.

Продовжуючи безоглядно ломитись у відчинені двері 
і відхиляючи заклики одуматись, ініціатори «фронтів і 
рухів» всіляко уникають конструктивних шляхів розв’я
зання ними ж порушуваних питань. Під прикриттям ло
зунгів про гласність.плюралізм думок, вони силкуються 
присвоїти собі монополію на критику, прово говорити від 
імені народу, виносити вердикти з тих чи інших питань.
В цих умовах ряд цехових парторганізацій, партгруп, 
частина виборного активу, окремі керівники, комуністи 
так і не оволоділи наукою і мистецтвом політичного ке
рівництва масами, перебувають у полоні старих підходів.

В цій обстановці партком одностайно висловився за 
консолідацію всіх громадських сил на принципах, викла
дених в рішеннях XIX Всесоюзної партконференції, по
становах ЦК КПРС і ЦК Компартії України, рішеннях 
народних депутатів СРСР. Зобов'язано посилити політич
ний вплив і зміцнювати зв’язки з колективами партійних 
організацій і партгруп, вживати дійові заходи для оздо
ровлення соціально-психологічної атмосфери, розгортати 
постійний змістовний діалог з усіма громадськими орга

нізаціями, забезпечувати випереджаючу наступальність в 
постановці гострих питань.

Визнано за доцільне провести в наступному півріччі 
збори в цехових парторганізаціях, на яких ішлося б про 
політичну відповідальність комуністів за долю перебудови, 
про особистий приклад кожного члена партії в житті і 
праці.

Ставлення комуністів до самодіяльних формувань по
винні випливати з того, на скільки їхня діяльність від
повідає ідеалам оновлення соціалізму. Підтримувати щирі, 
конструктивні позиції і давати рішучий бій демагогії й 
безвідповідальнності, а тим паче антипартійності і антира= 
дянщині.

Цеховим організаціям і партійним групам запропоновано 
регулярно заслуховувати звіти членів КГ1РС і в першу 
чергу комуністів — керівників про конкретний, вклад в пере
будову, рішення проблем, що хвилюють, посилювати їхню 
персональну відповідальність за морально-психологічний 
клімат в колективі.

Партком зобов’язав свій ідеологічний сектор, цехові 
організації постійно аналізувати громадську думку, знати 
настрої, інтереси і запити різних соціальних і вікових груп, 
прогнозувати тенденції розвитку політичних процесів і у 
Відповідності з цим будувати ідейно - виховну роботу. 
Особливо наголошено на необхідності систематичної ін
дивідуальної роботи з членами самодіяльних формувань 
і ініціативних груп, щоб залучати їх до спільних дій в 
інтересах перебудови.

Цехові партійні організації, комсомольські, профспіл
кові комітети, бюро зобов’язано рішуче обновити форми 
і методи масово-політичної роботи в колективах, студгру- 
пах, за місцем проживання, звертаючи першочергову увагу 
на політичні настрої в молодіжному середовищі. Забезпе
чити творчий підхід, бойовитість у постановці і роз’ясненні 
гострих питань соціально-економічної політики партії, 
міжнаціональних стосунків, демографії, екології, активно 
й аргументовано протидіяти політичним демагогам..

Комсомольський і профспілковий комітети інституту 
зобов’язано обговорити в організаціях позиції членів 
ВАКСМ і профспілки щодо складних перебудовних про
цесів у політичному житті країни. Треба налагодити інди
відуальну роботу з тими, хто опинився під впливом по
літичних спекулянтів і демагогів, повною мірою застосову
вати вимоги статутів ВАКСМ І профспілок до тих осіб, 
котрі порушують громадський порядок, трудову дисци
пліну, допускають негативні прояви.

Комуністів тиражної газети «За інженерні кадри» 
зобов&зано посилити відповідальність за об^єктивне 

висвітлення вузівських подій, дотримуючись гласності 
і плюралізму думок, забезпечувати високий рівень пар

тійності матеріалів, котрі виключають сенсаційність, прояви 
амбіцій різних груп і окремих осіб. Необхідно практикува
ти регулярні виступи керівників усіх рангів на сторін
ках газети, сприяючи цим роз’ясненню завдань їхніх 

ділянок, звітуванню про досягнуті результати.викоріненню 
виявлених недоліків.



2 стоп. В науково-технічній бібліотеці нашого інституту відбулося посвячення молодих працівників у бібліотекарі. На знімках: (ліворуч) директор бібліотеки Г. В. Чалов» ська, заступник директора А. С. Панченко і ветеран бібліотечної справи, Методист Г. Є. Сива; випускниці школи молодого бібліотекаря (зліва направо) О. Баланюк, В. Варфоломеева, І. Вінок, Н. Кислиця, Г. Лисенко, В. Пастухова, І. Пріма, Н. Слободянюк після вручення їм почесних стрічок, квітів, подарунків на честь пам’ятної події.Фото Р. Кутькова.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І КАДРИ» ‘ 23 червня 1989 року.

Посвячення в бібліотекарі

ПОДАЄТЬСЯ НА ІМЯ РЕКТОРА...25 червня приймальна комісія приступає до 
виконання своїх прямих і безпосередніх обов’язків: 
прийому абітурієнтів, організації вступних ек
заменів, а згодом — формування контингенту 
першокурсників.

До її складу входять 36 чоловік. Крім ректора, 
який є головою комісії, в ній репрезентовано по 
два викладачі від кожного факультету, є пред
ставники парткому, комітету комсомолу вузу і 
громадськості міста, зокрема, секретар Ленін
ського райкому партії В. П # Лютворт, голова 
обкому профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ І. С. Гамрецький, дру
гий секретар обкому комсомолу В. А. Грек.

Редакція газети «За інженерні кадри» попро
сила відповідального секретаря приймальної ко
місії В. О. Л ЕО Н Т Ь ЄВ А  розповісти про особли
вості і відмінності цьогорічних вступних екзаме
нів до нашого інституту.— Насамперед відзначу, що в цьому році нам належить прийняти на перші курси всіх факультетів стаціонару 1025 юнаків і дівчат, на вечірнє відділення 200 і на заочне — 400 чоловік. Отже, з кількох тисяч очікуваних абітурієнтів треба одібрати 1625 найбільш достойних.Робимо все на основі широкої гласності. Наша інформаційна служба сповіщатиме кількість місць, виділених тому чи іншому факультету, кі

лькість поданих за день заяв, а в ході екзаменів — прізвища абітурієнтів, котрі отримали двійки. Уважно ставитимемося до заяв і скарг абітурієнтів, їхніх батьків, але ні в якому разі і на йоту не порушуючи при цьому встановлених правил приймання до вузу. Всі рішення і оголошення комісії вивішуватимуться у вестибюлі ГУКу.Серед нововведень варто відзначити й таке: на ни. нішніх вступних іспитах на факультет обчислювальної техніки запроваджуються репетиційні екзамени для професійно зорієнтованих випускників середніх шкіл, технікумів і С П Т У . Вони складатимуть лише два екзамени: з математики і твору з української чи російської мов.Рішенням комісії встановлюються пільги для золотих і срібних медалістів середніх шкіл, осіб, які закінчили середні спеціальні заклади і С П Т У  з відзнакою. Пільги полягають в тому, що ви- щеозначені абітурієнти, які виявили бажання отримати професію інженера з електроенергетичних систем, технології машинобудування, металорізальних верстатів і інструментів, промислового й цивільного будівництва, зараховуються в ін

ститут без екзаменів за результатами співбесід з членами комісії.Для надання теоретичної і практичної допомоги в складанні екзаменів організовано короткотермінові підготовчі курси: з місячним строком навчання з 1 по ЗО червня, двотижневі — з 3 по 15 липня.Для абітурієнтів, особливо тих, . хто здобув середню освіту в попередні роки, така підмога просто необхідна. Зараз на курсах навчається чимало вступників. Потік заяв з кожним днем збільшується.25 червня рівно о 10 годині ранку ми розпочнемо прийом документів. І першим серед них буде заява вступника, яка подається на ім’я ректора.В ці дні в кімнаті № 219, де розташувалась приймальна комісія, багато відвідувачів — майбутніх абітурієнтів, їхніх батьків. Вони цікавляться умовами вступу до вузу, порядком складання екзаменів, побутовими умовами в інституті, спеціальностями, які він надає. Працівники комісії кожному дають необхідні довідки, консультації, поради.

Як уже повідомлялось, 27 стан законності, правопоря- 
червня цього року відбудеться д Ку  в місті і заходи по да-

сесія міськради двадця- ЛЬШОМу посиленню охорони 
того скликання. На и роз- 7
гляд винесено питання «Про держави і прав громадян».

Міською районними радами районах міста, але особливо 
народних депутатів обласного значний він у Ленінському, 
центру, їх постійними комі- Враховуючи ситуацію,
сіями і виконавчими коміте- це питання і виноситься на 
тами, громадськими орга- розгляд чергової сесії. Поста- 
нізаціями прийнято відповідні влено за мету глибоко і все- 
заходи по зміцненню дис- бічно проаналізувати стан 
ципліни, організованості, справ в місті, викрити при- 

посиленню боротьби із зло- чини негативних явищ, намі- 
чинністю, порушеннями за- ТИТИ і розгорнути широку 
конності і правопорядку. організаторську, політико-

Однак, помітних змін на виховну роботу по зміцненню 
краще не спостерігається, законності і правопорядку, 
Позитивні процеси, які на- перебудові правового вихо- 
мітилися після 1985 року, вання населення, 
закріпити не вдалось. На у  відповідності із статтею 
атмосферу в місті, настрої 30 Закону УРСР «Про мі- 
людей все більше впливає ську, районну (в місті) Раду 
нездоровий стан із дотримай- народних депутатів УРСР» 
ням законності і право- забезпечення соціальної за- 
порядку. Особливо хвилює конності, охорони державно- 
ріст злочинності. У минулому го j громадського порядку, 
році вона зросла на 9,8 про. Прав громадян покладено на 
цента. На кожні 10 тисяч місцеві ради, їх виконкоми 
міських жителів зареєстровано у  своїй практичній діяльно- 
39,3 злочини, В структуру CTj MjCbKa і районні ради цим 
злочинності кожен восьмий проблемам приділяли недо- 
злочин є важким, дві третіх статню увагу. Питання стану 
вчинені з корисливою метою, законності і правопорядку

Напругу викликає ріст кі- аналізувались і розглядались 
лькості крадіжок, розповсю- від випадку до випадку. На- 
дженість кримінального ре- лежного контролю за фак- 
цидиву, жорстоких актів на- Т|/|ЧНим виконанням прийня- 
сильства. Залишається вели- тих рішень не було налагод- 
кою кількість правопорушень жен0 з віти керівників і рад 
серед ПІДЛІТКІВ і МОЛОДІ, трудових колективів, громад- 
Основна маса злочинів по- ських формувань відділів 
в’язана з пияцтвом, самого- внутрішніх справ про їх ро- 
новарінням, паразитичним боту по зміцненню законості, 
способом життя. правопорядку практично не

Ще більше загострилась обговорювались. До цієї 
ситуація у нінішньому році, проблеми не залучені вуличні, 
Станом на перше червня квартальні, домові комітети, 
зареєстровано 715 злочинів жіночі ради, батьківські ко- 
або на 57,6 процента більше, мітети і т. д. Комплексна, 
ніж за відповідний період довготривала програма соці- 
минулого року. Ріст злочин- альної профілактики право- 
ності відзначається у всіх порушень, законності і право-

заходами.
о точки зору соціальної 

просрілакіики вимагає спе
ціального розгляду питання 
про залучення до суспльно- 
корисної праці тих, хто не 
працює, тих, хто повернувся 
з місць позбавлення волі.
Умови поглиоленого гос
прозрахунку породили труд
нощі їх ^працевлаштування, 

порядку в місті не розроб- Нерідко зустрічаються про- 
лена. Це знижує ефектив- яви бездушного ставлення 
ність боротьби з негатив- до них. ь результаті злочин
ними явищами. Ність не знижується, а, нав-

Тому міській і районним паки, зростає рецидив. З 
радам народних депутатів врахуванням інтересів міста
міста необхідно вивчати ста- необхідно конкретно визна- 
новище, тримати руку на митись у можливостях пра-
пульсі громадського життя, цевлаштування і закріплення 
чутливо прислуховуватись до їх в трудових колективах і 
думки трудящих і своєчасно переглянути систему оцінок 
впливати на процеси, які діяльності тих трудових ко- 
відбуваються. Потрібно не- лективів і керівників, які
гайно підняти роль у  ̂Цій добровільно взяли на себе
справі відповідних постійних важку місію оздоровлення 
комісій Рад, їх виконкомів, суспільства. Потрібно пере-
постійно пропагувати кращий глянути пільги і заохочення 
досвід. Необхідно розробити, таким колективам, 
прийняти і обов’язково здій- Не використовуються мож- 
ники комплексу програму ливості соціальної профілак- 
«Правопорядок». тики і в попередженні пра-

Головною складовою час- вопорушень та злочинів се- 
тиною такої програми по- ред неповнолітніх і молоді, 
винні стати організація со- В цій справі значно більше 
ціальної профілактики, під- сил повинні докласти орга- 
вищення її якості. У цьому ни народної освіти, колек- 
плані особливу увагу необ- тиви шкіл, профтехучилищ, 
хідно приділити питанням підприємств, культосвітні 
посилення боротьби з пияц- заклади, комсомол і проф- 
твом, самогоноварінням, нар- спілки. В основу повинна 
команією, під безпосеред- бути покладена індивідуаль
нім впливом яких здійсню- на виховна робота з кож- 
ється чимало злочинів. ним підлітком, який схиль-

Останнім часом гострота ний до правопорушень. Ін- 
боротьби з цими явищами тереси справи настійно ви
значно притупилася. Дорі- магають відміни незаконних 
кати тут потрібно всім. Си- рішень міськрайвиконкомів 
ли і засоби, які стримують про ліквідацію посад звіль- 
пияцтво і алкоголізм, зали- нених секретарів комісій у 
шаються тими, що були і справах неповнолітніх і
раніше — це органи міліції відновити їх. 
і наркологічна служба. Зав- В умовах кризи, котру
дання сьогодні в тому, щоб переживає наша економіка, 
поєднувати дальше упоряд- що проявляється в рості 
кування торгівлі спиртни- цін на продукти і промис- 
ми напоями з виховними, лові товари, в наявності де- 
економічними, медичними І фіциту, який нерідко ство- 
адміністративно - правовими рюється штучно, зростає

ЗЛОЧИННІСТЬ У ВІННИЦІ
Сьогодні подаємо тези до

повіді депутата міськради 
прокурора міста \ Вінниці
С. М. Бу^рдейного.

злочинність, пов’язана з 
нетрудовими доходами. Во
на займає понад 63 процен
ти від усіх зареєстрованих 
злочинів, сьогодні, крім кра
діжок, хабарів і зловжи
вань, порушень правил тор
гівлі, ми зіткнулися з нови
ми, незвичними проявами 
криміногенної ситуації — 
організованою злочинніс
тю, рекетом, різким зрос
танням спекуляції, «тіньовою 
економікою».

Важливо на ділі забезпе
чити справедливий розподіл 
житла і матеріальних благ, 
вижити бюрократизм, як 
явище несумісне з принци
пами і метою перебудови.

Особливу турботу слід 
проявити про охорону здо
ров’я громадян і навколиш
нього середовища, створен
ню безпечних умов праці і 
виробничої санітарії, змен
шити кількість аварій.

Центром соціальної про
філактики негативних явищ 
повинні стати трудові ко
лективи. Чимало їх, у тому 
числі — насіннєвого заво
ду, фабрик «Вінничанка» і 
«Динамо», СУ-26, автотран
спортного підприємства
10529, педагогічного і ме
дичного училищ, політехні
куму і технікуму електрон
них приладів нагромадили 
позитивний досвід об’єд
нання зусиль адміністрації, 
рад трудових колективів, 
громадських організацій для 
попередження правопору
шень.

Разом з тим, останнім ча
сом в багатьох трудових 
колективах ця робота поміт
но ослабла. Тому і невипад
ково найбільше правопору
шень допускається праців
никами заводів —■ електро
технічного, консервного, 
приладів газового аналізу, 
тракторних агрегатів, конди-
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терської і взуттєвої фаб
рик, БМУ-1 і БМУ-2 тресту 
«Вінницяпромбуд», студен
тами політехнічного інсти
туту, учнями шкіл №№ 9, 
18, 24.

Втратили раніше накопи
чений досвід в організації 
зміцнення правопорядку 
трудові колективи ДПЗ-18, 
інструментального, радіо
технічного, хімічного заво
дів.

В цих та ряді інших ко
лективів не створена обста
новка нетерпимості навколо 
крадіїв, бракоробів, поруш
ників трудової і фінансової 
дисципліни, антиалкогольно
го законодавства.

Повсюдно послаблено ува
гу до профілактики право
порушень на місцях прожи
вання. Слід підвищити ефек
тивність роботи громадсь
ких пунктів охорони право
порядку, в об’єднанні зу
силь громадських форму
вань в боротьбі з негатив
ними явищами, індивідуаль
ній роботі з особами, що 
схильні до правопорушень.

Необхідно активізувати 
участь громадян в охороні 
порядку і боротьбі з пра
вопорушеннями. Працівни
ки трудових колективів об’єд
нання «Жовтень», інстру
ментального заводу, оліє-
жиркомбінату на зустрічах з 
працівниками правоохорон
них органів справедливо 
відзначили послаблення ді
яльності добровільних на
родних дружин.

Ними висловлені пропози
ції про можливість встанов
лення для дружинників ра
дами трудових колективів 
додаткових відпусток або 
доплат до тринадцятої зар
плати. Думається, що така 
ініціатива заслуговує уваги 
і схвалення.


