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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стан безпеки дорожнього руху (далі – БДР), на 
який мають впливати поліцейські патрульної по-
ліції, залежить від багатьох чинників норматив-
ного, організаційного, матеріально-технічного ха-
рактеру. До них можна віднести: рівень правового 
урегулювання діяльності поліції, яке включає й 
окреслення повноважень її посадових осіб; рівень 
професійної підготовки поліцейського персона-
лу; зважений розподіл наявного особового скла-
ду, сил та засобів патрульної поліції з метою опе-
ративного охоплення території обслуговування; 
збалансоване визначення пріоритетів у службовій 
діяльності поліцейських під час несення служби 
(йдеться про достатнє приділення уваги поліцей-
ських питанням забезпечення БДР); володіння 
поліцейськими оперативною обстановкою на те-
риторії несення служби, ефективність форм і ме-
тодів нагляду за дотриманням учасниками дорож-
нього руху ПДР та інших норм і стандартів у сфері 
дорожнього руху; своєчасність втручання в орга-
нізацію дорожнього руху разі зміни дорожньої 
обстановки, ускладнення дорожнього руху, ви-
никнення інших екстремальних ситуацій; осна-
щення екіпажів поліції сучасними технічними 
засобами та інноваційними технологіями, необ-
хідними для забезпечення БДР; активність реагу-
вання на факти правопорушень у вказаній сфері 
та їх припинення; цілеспрямована профілактична 
діяльність серед учасників дорожнього руху; на-
дання посильної допомоги учасникам дорожнього 
руху, особливо таким категоріям, як діти, люди 
похилого віку, вагітні жінки, особи з фізичними 
чи психічними вадами; дотримання транспорт-
ної та особистої безпеки самими поліцейськими 
під час патрулювання; наявність системи дієвого 
контролю за діями поліцейських патрульної по-
ліції під час несення служби тощо. Отже, спектр 
питань, які потребують  постійної уваги з боку 
політиків, керівників усіх рівнів підрозділів полі-
ції, науковців, громадськості тощо, є доволі ши-
роким.

Оцінка стану літератури. З науковців цю про-
блематику вивчали О.В. Батраченко, А.А. Бова, 
С.Г. Братель, К.Л. Бугайчук, І.В. Бульба, М.Ю. Ве-
селов, Т.Д. Гаврилюк, В.В. Гаркуша, В.З. Дитюк, 
С.Ф. Константінов, В.І. Олефір, М.В. Романен-
ко та деякі інші. Втім, враховуючи порівняно 
незначний строк функціонування поліції після 
реформування, кількість таких досліджень лише 

починає набирати обертів. Тож, багато питань ді-
яльності новостворених підрозділів патрульної 
поліції становлять плідну царину для наукових 
пошуків.

Метою цієї публікації є аналіз сучасного стану 
забезпечення патрульною поліцією БДР, з’ясу-
вання «слабких місць» у цьому напрямі діяльно-
сті та визначення шляхів її удосконалення.

У Положенні про Національну поліцію за-
значено, що цей центральний орган виконавчої 
влади, відповідно до покладених на нього за-
вдань, регулює дорожній рух та здійснює кон-
троль за додержанням ПДР його учасниками 
та за правомірністю експлуатації транспортних 
засобів (далі – ТЗ) на вулично-дорожній мережі 
(далі – ВДМ), здійснює супроводження ТЗ у ви-
падках, передбачених законом, видає, відповід-
но до закону, дозволи на рух окремих категорій 
ТЗ, у випадках, визначених законом, видає та 
погоджує дозвільні документи у сфері БДР, вжи-
ває усіх можливих заходів для надання невід-
кладної, зокрема домедичної і медичної, допомо-
ги особам, які постраждали внаслідок нещасних 
випадків, а також особам, які опинилися в ситуа-
ції, небезпечній для їх життя чи здоров’я (п.п. 16–
19 Положення) [1].

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 Посадової інструкції по-
ліцейського патрульної поліції (затвердженої 
Наказом Департаменту патрульної поліції від 
05.01.2016 р. № 4/1), поліцейський, відповідно до 
покладених на нього завдань під час несення служ-
би (зокрема у сфері забезпечення БДР), має здійс-
нювати: 1) безперервне та цілодобове патрулюван-
ня території обслуговування з метою контролю 
за дотриманням правил дорожнього руху, забез-
печенням його безпеки та правомірністю експлу-
атації ТЗ на ВДМ; 2) організацію безпечного та 
безперешкодного дорожнього руху; 3) контроль 
за дотриманням учасниками дорожнього руху 
правил, норм і стандартів, що діють у сфері БДР; 
4) з’ясування обставин, що призвели до дорож-
ньо-транспортних пригод (далі – ДТП); 5) регулю-
вання дорожнього руху, забезпечення організації 
руху ТЗ і пішоходів у місцях проведення аварій-
но-рятувальних робіт, масових заходів та під час 
виникнення заторів; 6) розшук ТЗ, водії яких 
зникли з місця скоєння ДТП, та ТЗ, які викрадені 
або якими незаконно заволоділи в межах терито-
рії обслуговування під час введення відповідного 
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оперативного плану (спільно з іншими підрозділа-
ми Національної поліції); 7) надання практичної 
допомоги учасникам дорожнього руху; 8) заходи 
із забезпечення провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення, зокрема тимчасо-
ве затримання ТЗ, і доставлення їх на спеціальні 
майданчики чи стоянки; 8) профілактику, попе-
редження та припинення кримінальних і адміні-
стративних правопорушень у сфері дорожнього 
руху; 9) надання невідкладної допомоги, зокрема 
домедичної і медичної допомоги, особам, які по-
страждали внаслідок правопорушень, нещасних 
випадків, а також особам, які опинилися в безпо-
радному стані або стані, небезпечному для їхнього 
життя чи здоров’я тощо.

Грамотність дій патрульного в різних ситуаці-
ях, які дають йому змогу успішно вирішувати пи-
тання підтримання безпеки учасників дорожнього 
руху та забезпечення особистої безпеки, значною 
мірою зумовлені ступенем його професійної підго-
товки, практичним навичками виконання покла-
дених обов’язків, його вмінням правильно будува-
ти свої взаємовідносини з учасниками дорожнього 
руху. 

Однією з найважливіших функцій патруль-
них є забезпечення безперебійного та безпечного 
дорожнього руху. З метою запобігання усклад-
ненням дорожнього руху патрульний має: 1) ви-
вчити свою територію діяльності (квадрат, сусід-
ні квадрати); 2) знати вулиці (шляхи) з високою 
ймовірністю виникнення ускладнень дорожнього 
руху та альтернативні маршрути; 3) за необхід-
ності (наприклад, затор на перехресті, ДТП чи 
не працює світлофор), забезпечити регулювання 
проїзду перехрестям, вказати на об’їзні маршрути 
руху; 4) обмежити дорожній рух у разі існування 
загрози безпеці громадян (стихійне лихо, пошко-
дження дороги тощо). Здійснюючи вказані дії, па-
трульний доповідає безпосередньому начальнику 
та черговому (розділ Х Стандартних операційних 
процедур (далі – СОП)[2]). 

Обмеження або заборона дорожнього руху під 
час виконання робіт на автомобільних дорогах, ву-
лицях та залізничних переїздах, а також опера-
тивне внесення змін до  організації дорожнього 
руху (далі – ОДР), у разі необхідності, є важливим 
елементом у забезпеченні безпеки учасників до-
рожнього руху та особистої безпеки правоохорон-
ців. Втім, у діяльності сучасної патрульної поліції 
це питання потребує додаткової уваги з кількох 
причин, серед яких варто назвати незавершеність 
правового регулювання і недостатність професій-
но-практичного досвіду безпосередньо персоналу 
поліції.

Під час виконання робіт у смузі відведення 
автомобільної дороги, вулиці та залізничного 
переїзду, якщо це загрожує безпечному чи безпе-
ребійному руху транспорту і пішоходів, організа-

ції, що відповідають за утримання автомобільної 
дороги, вулиці та залізничного переїзду, можуть 
закрити чи обмежити рух на основі погодженого 
з Національною поліцією ордера, який видаєть-
ся відповідним дорожнім органом, а в містах – 
службою місцевого державного органу виконав-
чої влади та місцевого самоврядування. В ордері 
викладаються умови заборони або обмеження 
руху, порядок інформування про це учасників 
дорожнього руху, заходи щодо БДР і строки про-
ведення робіт. Обмеження або заборона руху без 
ордера можливі лише у випадках, пов’язаних із 
стихійними явищами, а також із необхідністю 
виконання аварійних робіт, про що повідомля-
ють місцеві органи державної виконавчої вла-
ди, органи місцевого самоврядування і відповід-
ні підрозділи Національної поліції (ст. 26 Закону 
України «Про дорожній рух»). Зважаючи на за-
гальні завдання забезпечення БДР, поліцейські 
під час несення служби мають звертати увагу на 
усі фактори ускладнення дорожніх умов, зокре-
ма здійснювати контроль за виконанням умов та 
порядком проведення ремонтно-будівельних та 
інших робіт на ВДМ, залізничних переїздах, а 
також здійснення невідкладних заходів під час 
виникнення небезпечних дорожніх умов. З ог-
ляду на це, до їх повноважень має входити право 
вимагати від осіб, які проводять такі роботи, від-
повідних документів (ордер, схему ОДР) та пе-
ревіряти їх, а також право припиняти ремонт-
но-будівельні та інші роботи на автомобільних 
дорогах, вулицях, залізничних переїздах, що 
проводяться без дозволу або з порушенням пра-
вил, норм та стандартів забезпечення БДР. Проте 
чинні норми Законів України «Про Національну 
поліцію», «Про дорожній рух» не містять про 
це будь-яких згадувань. Разом з тим виконан-
ня будь-яких додаткових повноважень може 
бути покладене на поліцію виключно законом 
(ст. 24 Закону України «Про Національну полі-
цію»). Отже, з огляду на примусовий характер 
наведеної процедури, ми вважаємо, що повнова-
ження поліції, передбачені ст. 23 Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію», а також перелік 
превентивних поліцейських заходів, окреслених 
у ст. 31 доцільно доповнити новим заходом – «пе-
ревірка дотримання вимог виконання ремонт-
но-будівельних та інших робіт в смузі відведення 
автомобільної дороги, вулиці та залізничного пе-
реїзду». Отже, до розділу V Закону варто вклю-
чити нову ст. 37-1 «Перевірка дотримання вимог 
виконання ремонтно-будівельних та інших робіт 
в смузі відведення автомобільної дороги, вули-
ці та залізничного переїзду», яка б передбачала 
повноваження поліції вимагати для перевірки 
документи на проведення ремонтно-будівельних 
та інших робіт у межах ВДМ, а також припиняти 
їх у разі наявності порушень, що відповідатиме 
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практичному забезпеченню виконання поло-
жень, наведених у ст. 26 Закону України «Про 
дорожній рух». 

За даними Департаменту інформаційної під-
тримки та координації поліції «102» Націо-
нальної поліції, кількість ДТП із постраждали-
ми, скоєних за умов незадовільного стану доріг, у 
2016 р. збільшилась удвічі порівняно з 2015 р. 
У 107 таких автопригодах загинула 31 людина, а 
ще 159 було травмовано [3, с. 10]. У разі виник-
нення загрози безпеці дорожнього руху, пере-
шкод у русі ТЗ і пішоходів відповідні посадові осо-
би МВС України мають право вносити оперативні 
зміни в ОДР і вживати необхідних заходів щодо 
усунення перешкод (ч. 4 ст. 27 Закону України 
«Про дорожній рух»). Поліцейські можуть обме-
жувати або забороняти рух транспорту і пішохо-
дів на окремих ділянках вулиць і автомобільних 
доріг також у випадку затримання осіб відповід-
но до закону, під час аварій, інших надзвичай-
них ситуацій, якщо це необхідно для забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку, охорони життя і 
здоров’я людей (ч. 2 ст. 36 Закону України «Про 
Національну поліцію»). Як бачимо, подібні дії 
поліції у таких ситуаціях достатньо урегульовані 
законом. Але складнощі виникають саме під час 
практичної реалізації цих дій. Справа у тому, що 
внесення оперативних змін в організацію руху на 
окремих ділянках автомобільних доріг і вулиць 
у випадках затримання осіб на підставах та в по-
рядку, визначеному кримінальним процесуаль-
ним законодавством, проведення в установленому 
порядку масових та протокольних заходів або у 
разі виникнення загрози БДР, під час стихійного 
лиха, оголошення окремих місцевостей зонами 
надзвичайної екологічної ситуації, аварій, ка-
тастроф, інших надзвичайних подій, а також на 
залізничних переїздах, що не відповідають пра-
вилам їх утримання у безпечному для дорожньо-
го руху стані, полягає у послідовному виконанні 
поліцейськими низки таких: а) оцінка реальної 
ситуації та характеру загрози для учасників до-
рожнього руху; б) визначення наявних та мож-
ливих масштабів проблеми, що впливає на БДР; 
в) з’ясування можливих шляхів для об’їзду не-
безпечної ділянки ВДМ; г) розставлення з ураху-
ванням умов місцевості та інтенсивності руху ТЗ 
та пішоходів переносних тимчасових дорожніх 
знаків, конусів, огороджувальних стрічок (яки-
ми має бути укомплектовано службовий автомо-
біль поліції); ґ) здійснення регулювально-розпо-
рядчих дій тощо. Проблема виникає у зв’язку з 
тим, що персонал патрульної поліції, який зде-
більшого комплектується цивільними особами 
(після проходження ними курсів початкової під-
готовки), не має достатніх навичок виконання та-
ких дій. Навчальний план підготовки кандидатів 
до патрульної поліції не передбачає відповідної 

теми, отже, поліцейський не має належної профе-
сійної підготовки. Наявність у підрозділі патруль-
ної поліції посад інспекторів дорожнього нагляду 
не може цілком вирішити цієї проблеми, оскіль-
ки їх кількість за штатним розкладом обмеже-
на, тому основним шляхом її вирішення є органі-
зація та проведення відповідних занять у системі 
службової підготовки особового складу.

Також варто підкреслити, що ані посадові ін-
струкції поліцейських патрульної поліції, ані СОП 
не містять окремих згадувань про такі завдання 
поліцейських, як контроль за виконанням водія-
ми, власниками (їх посадовими і службовими осо-
бами) правил норм, стандартів забезпечення БДР 
під час здійснення пасажирських перевезень, а та-
кож перевезень надгабаритних, великовагових та 
небезпечних вантажів, вжиття заходів до заборо-
ни експлуатації таких ТЗ у разі виявлення пору-
шень. І хоча цей напрям діяльності, безумовно, є 
лише частиною більш загального завдання «кон-
троль за дотриманням учасниками дорожнього 
руху правил, норм і стандартів, що діють  у сфері 
БДР», проте, на відміну від інших правовідносин 
у цій сфері, має свої суттєві особливості. По-пер-
ше, ДТП за участю таких ТЗ часто призводять до 
тяжких наслідків (загибель трьох та більше осіб 
або травмування п’яти та більше осіб, або заги-
бель та травмування більше п’яти осіб). По-дру-
ге, перевезення надгабаритних, великовагових та 
небезпечних вантажів становить додаткову підви-
щену небезпеку для інших учасників дорожньо-
го руху. По-третє, це наявність додаткових нор-
мативних вимог до таких видів перевезень (крім 
загальних ПДР), що зумовлено характером паса-
жирів та вантажу. Наприклад, протягом 12 мі-
сяців 2016 р. в Україні за участю ліцензійного 
транспорту сталося 3 743 ДТП, з них 925 випад-
ків з постраждалими, в яких 85 осіб загинуло та 
1 334 особи було травмовано. Чимало таких ДТП 
мало місце саме через вину водіїв цих ТЗ – 3 286, з 
них 475 ДТП з постраждалими, внаслідок яких 
48 осіб загинуло та 894 особи було травмовано 
[3, с. 37–38]. Утричі (порівняно з 2015 р.) збіль-
шилася кількість ДТП із постраждалими через 
порушення правил проїзду великогабаритних та 
великовагових ТЗ [3, с. 19]. На покращенні наве-
дених напрямів діяльності патрульної поліції на-
полягає і громада, про що свідчить аналіз резуль-
татів проведених нами соціологічних опитувань.

Дорожньо-транспортна безпека громадян знач-
ною мірою зумовлюється станом дотримання 
учасниками дорожнього руху транспортної дис-
ципліни, на що, у свою чергу, впливає рівень про-
філактичної роботи та адміністративно-деліктної 
діяльності поліції. Якщо казати про адміністра-
тивно-деліктну діяльність поліції у сфері забез-
печення БДР, вона має спрямовуватись, з огляду 
на аналіз причин ДТП. У 2016 р. майже 50% усіх 
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ДТП із постраждалими мали місце з вини водіїв 
ТЗ, а 5% – з вини пішоходів (ч.ч. 1, 3 та 4 ст. 127 
КУпАП). Найпоширенішими порушеннями 
ПДР, що призвели до ДТП із постраждалими, ста-
ли: перевищення безпечної швидкості – 18,4% 
(ч.ч. 1 та 3 ст. 122 КУпАП); порушення правил ма-
неврування – 10% (ч. 2 ст. 122 КУпАП); керуван-
ня ТЗ у нетверезому стані – 7,3% (ч.ч. 1–4 ст. 130 
КУпАП); порушення правил проїзду перехресть – 
6,2% (ч. 2 ст. 122 КУпАП); недодержання дистан-
ції – 5% (ч. 2 ст. 122 КУпАП); порушення правил 
проїзду пішохідних переходів – 3,8% (ч. 1 ст. 122 
КУпАП) [3, с. 19]. Разом з тимі розподіл виявле-
них та оформлених співробітниками патрульної 
поліції у 2016 р. правопорушень у сфері БДР (згід-
но з кваліфікацією за нормами КУпАП) виглядає 
такимим чином: 1) ч. 1 ст. 122 – 41,9%; 2) ч. 1 
ст. 126 – 16%; 3) ч. 2 ст. 122 – 10,3%; 4) ч.ч. 1–4 
ст. 130 – 5,2%; 5) ч. 1 ст. 127 – 1,5%. Решта окре-
мо взятих правопорушень не перебільшує й одно-
го відсотка (за даними Департаменту патрульної 
поліції [4]). Отже, деякі з правопорушень, що най-
частіше виявляються поліцейськими (керування 
ТЗ особою, яка не має при собі або не пред’явила 
для перевірки посвідчення водія відповідної кате-
горії, реєстраційного документа на ТЗ, а також по-
ліса (договору) обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних 
ТЗ тощо), не впливають суттєво на рівень дорож-
ньо-транспортної аварійності. Водночас співвід-
ношення виявлених порушень ПДР пішоходами з 
кількістю ДТП, скоєних через вину цієї категорії 
учасників дорожнього руху, є замалим, що наочно 
демонструє необхідність покращення роботи полі-
цейських у цьому напрямі під час патрулювання.

Втім, ситуація щодо приділення уваги питан-
ням забезпечення безпеки учасників дорожньо-
го руху (під час патрулювання) не є однаковою 
для усіх регіонів та підрозділів патрульної полі-
ції. Ми аналізували діяльність територіальних 
(відокремлених) підрозділів патрульної поліції 
Департаменту патрульної поліції. На території 
районів, міст, районів у містах, де не створено від-
повідних підрозділів, поліцейські послуги нада-
ються відокремленими структурними підрозділа-
ми головних управлінь Національної поліції, які 
функціонують за новою структурною побудовою 
та спрямовуються Департаментом превентивної 
діяльності. Така структурна побудова відділів та 
відділень поліції ґрунтується на створенні прин-
ципово нових (нетипових для колишніх органів 
внутрішніх справ) підрозділів патрульної полі-
ції, кожен з яких складається з 4 однакових за 
штатною побудовою секторів реагування патруль-
ної поліції (далі – СРПП) та сектору превенції (на-
приклад, на Прикарпатті такі СРПП були утво-
рені на підставі наказу ГУ Національної поліції в 
Івано-Франківській області від 05.01.2017 р. № 3 

«Про організацію діяльності секторів реагування 
патрульної поліції у відділах та відділеннях полі-
ції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській 
області»). На підставі аналізу діяльності таких 
СРПП протягом двох місяців (з січня 2017 р.) ке-
рівництво Управління превентивної діяльності ГУ 
Національної поліції в Івано-Франківській облас-
ті доходить висновку про необхідність створення у 
структурі служби додаткових стройових підрозді-
лів, а саме взводу із забезпечення супроводження в 
кількості 25 (не менше) працівників та взводу для 
обслуговування доріг державного значення 45 (не 
менше) працівників. Оскільки, прямуючи на міс-
ця викликів, працівники СРПП не можуть реагу-
вати на порушення ПДР у зв’язку із необхідністю 
невідкладного прибуття. Лише у разі відсутності 
подальших викликів та інших завдань (перевірка 
адмінпіднаглядних, раніше судимих, власників 
зброї тощо) працівники СРПП можуть забезпе-
чувати БДР. Однак така можливість утворюєть-
ся рідко, і при цьому відсутня можливість орга-
нізувати здійснення нагляду за дорожнім рухом 
у найбільш аварійні дні та години, водночас й 
у місцях, де найчастіше відбуваються ДТП. Та-
кож у процесі службової діяльності виникає не-
обхідність виконання інших завдань пов’язаних 
із супроводженням під час проїзду територіями 
обслуговування відділів та відділень поліції ор-
ганізованих груп дітей, великогабаритних ван-
тажів, осіб, щодо яких здійснюється державна 
охорона, виникнення надзвичайних ситуацій 
(снігові замети, повені, пожежі, тощо), необхід-
ності організації обмеження руху автотранспорту 
на окремих дорогах (ділянках доріг), населених 
пунктах. Виділення достатньої кількості СРПП за 
цих умов є неможливою, оскільки вони, перш за 
все, забезпечують реагування на звернення та по-
відомлення про правопорушення, інші події, що 
надходять від громадян. 

Наведене додатково аргументує правильність 
рішення керівництва МВС України про форму-
вання на базі ДПП та організацію роботи про-
тягом 2017 р. підрозділів дорожньої патрульної 
поліції, що буде забезпечувати БДР на дорогах 
національного та міжнародного значення. Зокре-
ма, дорожні патрулі працюватимуть на тих ді-
лянках траси, де зафіксовано найбільший рівень 
ДТП. Дорожня поліція забезпечуватиме всі стаціо-
нарні пости (понад 70), які є на території держави.

Отже, незважаючи на численні позитивні зру-
шення у діяльності патрульної поліції щодо забез-
печення БДР існує низка проблемних питань, які 
вимагають нормативно-правового або організацій-
но-практичного вирішення. З метою  покращення 
стану забезпечення безпеки учасників дорожньо-
го руху варто звернути увагу на такі аспекти прак-
тичної діяльності поліцейських: 1) оперативне 
внесення змін до наявних ОДР у разі необхідності; 
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2) контроль за дотриманням правил БДР під час 
проведення ремонтно-будівельних та інших видів 
робіт на ВДМ; 3) контроль за виконанням водія-
ми, власниками (їх посадовими і службовими осо-
бами) правил норм, стандартів забезпечення БДР 
під час здійснення пасажирських перевезень, а 
також перевезень надгабаритних, великовагових 
та небезпечних вантажів, вжиття заходів до забо-
рони експлуатації таких ТЗ у разі виявлення по-
рушень; 4) виявлення та припинення фактів пору-
шень ПДР із боку пішоходів; 5) утворення у складі 
патрульної поліції підрозділів дорожньої поліції. 

З урахуванням наявних прогалин у правовому 
врегулюванні забезпечення деяких із наведених 
заходів пропонуємо доповнити чинне законодав-
ство новим заходом – «перевірка дотримання ви-
мог виконання ремонтно-будівельних та інших 
робіт у смузі відведення автомобільної дороги, ву-
лиці та залізничного переїзду».

Перспективою подальших розвідок за даним 
напрямом дослідження має стати покращення 
стану особистої безпеки працівниками патруль-
ної поліції (від травмування у ДТП). Стисло мо-
жемо визначити, що у цьому контексті необхідно: 
1) доповнити розділ XII «Забезпечення особистої 
безпеки» СОП вимогами (пунктами), які стосу-
ються забезпечення безпеки поліцейських під час 
здійснення нагляду за дорожнім рухом, інших 
дій, пов’язаних із вимушеним перебуванням осо-
бового складу та учасників дорожнього руху на 
проїзній частині або у безпосередній її близькості; 
2) доповнити п. 7 розділу ІХ СОП обов’язком упов-
новажених осіб здійснювати під час інструктажу 
особового складу перевірку знань правил дотри-
мання особистої безпеки; 3) запровадити прове-
дення для поліцейських обов’язкових курсів екс-
тремального водіння ТЗ тощо.
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