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ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Зазвичай патрульна поліція регулярно патрулює певні географічні 
райони з метою виявлення та вирішування будь-яких проблем. 
Патрульні поліцейські часто є першими, хто реагує на проблемні події 
та виклики людей у надзвичайних ситуаціях, і вони є найбільш 
помітними представниками поліції на вулицях. Працівники патрульної 
служби виконують різноманітні завдання, деякі з яких представлені 
нижче. 

Запобігання злочинності. Офіцери поліції здійснюють патрулювання 
призначених їм районів, які вони перевіряють на ознаки злочинної 
діяльності. Превентивне патрулювання спрямоване на збільшення 
присутності поліції в місцях з високим рівнем злочинності з метою 
стримування злочинів на цих територіях. Превентивне патрулювання 
також виконує такі функції, як затримання злочинців і підвищення 
почуття громадської безпеки населення. 

Партнерство поліції і громади. Патрульна поліція громади має на 
меті забезпечення правопорядку в конкретному житловому районі. 
Патрульні поліцейські повинні розвивати добрі відносини з громадою 
та залучати громадян до запобігання злочинності та підтримки безпеки 
навколишнього середовища, таким чином покращуючи якість життя у 
визначеному регіоні. Поліцейські повинні відчувати себе 
інтегрованими з більшістю громади тих районів, де вони патрулюють. 

Розслідування злочинів. Будучи часто першими на місці події, 
патрульні офіцери зазвичай беруть участь у попередньому 
розслідуванні: вони охороняють місце події, складають первинний 
звіт, перевіряють базу даних, опитують жертв і свідків, а також 
спілкуються з місцевим населенням в пошуку потенційних свідків. Їх 
перші дії мають важливе значення для успішного судочинства. 
Більшість поліцейських підрозділів здійснюють принаймні деяку 
підготовку з питань розслідування для своїх працівників патрульної 
служби. 

Дотримання правил дорожнього руху. Передбачається, що 
патрульні поліцейські також повинні регулювати трафік, вивчати 
місце скоєння злочину, опитувати свідків, надавати першу медичну 
допомогу всім постраждалим, оформляти письмові показання водіїв. 
Інші важливі завдання включають розчищення будь-яких перешкод і 
уламків і регулювання трафіку, а також направлення або 
перенаправлення трафіку.  
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Транспортування ув’язнених. Обов’язки патрульних офіцерів не 
обмежуються територіально районом їх служби. Коли ув’язнені 
повинні давати свідчення в судовому процесі або потребують 
стаціонарного лікування, працівники поліції повинні супроводжувати 
їх і забезпечити їх надійну охорону.  

Головна мета поліції ‒ служити і захищати, а використання 
спеціально підготовлених офіцерів для різних видів патрулювання 
конкретних проблемних територій підвищує ефективність поліції в 
цілому.  

Науковий керівник В. В. Почуєва 
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КІННА ПОЛІЦІЯ В ІНДІЇ 

Поліцейські кінної поліції патрулюють визначений район на конях, 
слідкуючи за дотриманням законів і підтримуючи громадську безпеку.  

Найстарішим зафіксованим кінним поліцейським підрозділом є 
лондонський патруль, який було створено в 1758 році для патрулювання 
доріг навколо столиці і для патрулювання вулиць у столиці. Ідея кінної 
поліції швидко поширилася на інші великі міста Великобританії та 
Європи. Під час британського правління підрозділи кінної поліції 
з’явилися в Індії. Вони функціонують у ряді індійських штатів і 
сьогодні.  

Поліція цієї країни має понад 2000 коней і близько 2500 
поліцейських, які патрулюють верхи. Незважаючи на тотальну 
механізацію, кінна поліція є корисною для людей. Коні додають 
поліцейським зросту, що покращує видимість і дозволяє патрульним 
спостерігати за більшою територією, а людям бачити патрульних 
здалеку, це допомагає стримувати злочинність і швидко знаходити 
патрульного, коли виникає така потреба. Тому патрульні є звичним 
явищем на вулицях, як видима поліцейська присутність вдень і вночі. 
Кінна поліція діє дуже ефективно під час стримування натовпу. 
Вважається, що один патрульний кінної поліції вартий десятьох або 
навіть і більшої кількості звичайних патрульних в ситуаціях масових 
безпорядків. Деякі підрозділи кінної поліції можуть брати участь у 
пошуково-рятувальних операціях, а також переслідувати підозрілих 
осіб через здатність коней проходити там, де транспортні засоби не 
можуть проїхати.  




