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службових ременів складається з пістолета, паралізуючого пістолету, 
дубинки, перцевого аерозолю, набору наручників, набору боєприпасів, 
рукавичок і двостороннього радіо. Місцеві органи влади мають власну 
меншу групу офіцерів – відомих як радники – для виконання місцевих 
законів, що стосуються виключно юрисдикцій окремих органів 
місцевого самоврядування. Радники, як правило, не мають повних 
повноважень з боку поліції (якщо вони не під присягою як спеціальні 
констеблі). Кожен штат Австралії має здатність призначати та 
підтримувати власні поліцейські сили, які відповідають за поліцейську 
діяльність на державному та місцевому рівнях. У деяких штатах органи 
місцевого самоврядування використовують посадових осіб, або 
рейнджерів, для виконання місцевих підзаконних актів або постанов, що 
стосуються таких питань, як паркування, володіння собаками, роздрібний 
продаж, забруднення або використання води. Ці працівники органів 
місцевого самоврядування не вважаються поліцейськими, оскільки вони, 
як правило, мають право видавати штрафи і не мають таких 
повноважень, як державна поліція. Вони можуть розраховувати на 
призначення як спеціальні констеблі, чи законодавчу силу для своїх 
повноважень. Останні роки, штати та території повернули 
відповідальність за стягнення судом накладених штрафів своїм шерифам. 
На практиці поліція часто виконує функції шерифів і судових 
приставів у сільських та більш малонаселених районах Австралії.  

Таким чином, ми бачимо, що Австралія має іншу процедуру в 
організації роботи правоохоронців. Кожен район управляє 
громадським контролем індивідуально відповідно до їх потреб та 
проблем. Ідея використання різних послуг для кожної держави, 
здається, є ефективною, якщо є необхідність додаткового дотримання 
порядку. Щось подібне можна організувати в регіонах нашої країни, 
які отримують спеціальний режим. 

Науковий керівник Т. В. Потєхін 
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Традиційно патрулювання вважається основою поліції, оскільки в 
патрулювання призначається найбільший відсоток працівників поліції. 
У Сполучених Штатах 68 % працівників поліції призначаються в 
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патрульні операції. Офіцер на вулиці має найбільший потенціал 
впливу на безпеку громадян, виявлення злочинних дій, а також на 
оцінку громадськістю заходів, що вживаються для охорони 
правопорядку. Попередження злочинності є кінцевою метою 
поліцейської діяльності. Існують різні методи запобігання злочинності, 
деякі з яких представлені нижче. 

Епізодичне патрулювання здійснюється несподівано в деяких 
районах, щоб забезпечити раптове, але видиме спостереження в 
непередбачуваний час. Патруль є стримуючим фактором для 
злочинців, оскільки поява поліції є абсолютно несподіваним; при 
цьому головним є фактор несподіваності. 

Цільове патрулювання зосереджено на конкретній сфері, де 
злочинність досягла надзвичайно високого рівня або де очікуються 
кримінальні дії. Таке патрулювання може ґрунтуватися на порадах 
інформаторів або внутрішній інформації. Вертолітне патрулювання є 
гарним прикладом цільового патрулювання. Вертольоти викликають в 
разі особливих інцидентів, таких як полювання на втікача або розшук 
зниклої дитини. 

Насичене патрулювання передбачає збільшення кількості 
підрозділів, що охоплюють певну територію, іноді з метою протидії 
конкретним злочинам, таким як крадіжка або пограбування. 

Наступальне патрулювання полягає в частішому втручанні 
патрульних офіцерів в деякі підозрілі обставини. Вони роблять це, 
наприклад, шляхом збільшення перевірок трафіку або зупинки та 
інтерв’ювання людей на вулиці. 

Патрулювання території громади охоплює певну житлову зону. 
Цей вид патрулювання ґрунтується на принципах Роберта Пила, що 
люди ‒ це поліція, а поліція ‒ це люди з акцентом на попередження 
злочинності. Поліцейські повинні знати мешканців і розмовляти з 
ними, щоб дізнатися про їхні проблеми та вирішувати конкретні 
місцеві проблеми, відвідувати школи та говорити з молоддю про 
злочинність та законопорядок. Співробітництво з громадою збільшує 
потік корисної інформації, що надходить до поліції з боку 
громадськості, і надає доступ до цінної інформації, що сприяє 
розкриттю злочинів та запобіганню злочинності. 

Патрулювання залишається основою поліцейської діяльності. 
Різні патрульні методи використовуються як стримуючий фактор у 
запобіганні злочинів, оскільки сама присутність поліції змушує 
потенційних злочинців двічі подумати перед тим як вчинити 
пограбування чи інший злочин.  

Науковий керівник В. В. Почуєва 




