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але якщо говорити про домашнє насильство, скидання сміття, шум, 
расові домагання та загрозливу поведінку, і мешканці, і поліцейські 
разом можемо зупинити це. Ми живемо в Україні. Це означає, що 
наша схильність до обміну інформацією надзвичайно висока. 
Уникнути будь-яких обставин можна, якщо відомі загальні проблеми 
підрозділів суспільства, і є час для вирішення цих проблем. Потрібна 
комунікація з представниками суспільства! Сьогодні в Україні все 
лежить на плечах патрульної поліції. Вони повинні контролювати все, 
що відбувається на вулицях і в сім’ях. Але вони не можуть взяти все 
під контроль, коли вони не знають проблем суспільства в цій сфері. У 
співпраці громадян з правоохоронними органами ми можемо запобігти 
більшості злочинів, які відбуваються щодня, єдиною необхідною 
річчю є зближення, створення таких специфічних груп, які можуть 
контролювати кожний удар і бути в курсі проблем, які необхідно 
вирішити. Зближення з жителями може допомогти нам створити таке 
суспільство, яке ми хочемо мати. Я пропоную подумати над 
створенням такої «ССПСП» в Україні. Я вважаю, було б дуже добре 
мати такі загони. 

Науковий керівник Т. В. Потєхін 
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КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ (КДП) 

Офіцерам каліфорнійського дорожнього патруля покладено 
завдання забезпечити «Безпеку та безпечну службу» на державних 
магістралях і дорогах Каліфорнії. Каліфорнійський дорожній патруль 
особливо спрямований на зменшення зіткнень та смертності на 
дорогах країни. 

Історія каліфорнійського дорожнього патруля 
14 серпня 1929 року каліфорнійський дорожній патруль був 

створений через акт законодавчої влади. Першочерговою місією 
каліфорнійського дорожнього патруля було «управління та 
регулювання руху для досягнення безпечного законного та 
ефективного використання транспортної системи». Як головного 
державного правоохоронного органу, вторинною місією Департаменту 
було надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. що перевищувало 
місцеві можливості. КДП також надавало допомогу в разі стихійного 
лиха та загрози життю. 
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Каліфорнійська академія патрулювання дорожнього руху 
Законодавство, яке створило каліфорнійський дорожній патруль 

14 серпня 1929 року, також дозволило створити власну школу 
навчання. Перша академія була розташована в Метер-Філді, поблизу 
Сакраменто. Перший курс академії, який розпочався 26 травня 1930 
року, складався з двотижневої сесії для інспекторів та капітанів. 

Навчання 
В академії курсанти несуть відповідальність за засвоєння 

матеріалу у 42 основних напрямках, а також з питань, специфічних для 
кожної установи, за що Комісія з вироблення стандартів діяльності та 
підготовки поліцейських надає мандат. Під час 27-тижневої програми 
курсанти отримують більше 1100 годин навчання.  

Курс аварійного керування транспортних засобів (EVOC) 
складається з високошвидкісного переслідування з заносом на дорозі 
довжиною 2-3 милі, володіння навичками безпечного водіння.  

Підрозділ з вогневої підготовки має закритий та відкритий тири, 
обладнані 30 рухомими цілями, які управляються комп’ютером. Усі 
зони мають освітлення, яке можна регулювати для імітування різних 
умов навколишнього середовища або дозволити навчатися протягом 
темного періоду доби. 

Спеціалізовані навчальні курси 
Академія КДП визнана однією з найкращих правоохоронних 

установ у світі. Представлені курси включають реконструкцію 
дорожньо-транспортних пригод, комерційне правозастосування, 
надання первинної медичної допомоги, дії у надзвичайних ситуаціях, 
загальну правову підготовку, підготовку з реагування під час 
порушення громадського порядку. 

У випускний день поліцейський відчуває велику гордість від 
отримання посади офіцера каліфорнійського дорожнього патрулю.  

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ В США 

Багато державних поліцейських органів мають назву «Дорожній 
патруль» а не «державна поліція». Державний орган поліції виконує 
роль дорожнього патруля. Наприклад Арізонський патруль насправді є 
державним поліцейським органом тобто є поліцейським підрозділом з 




