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Важливе місце в дотриманні публічної безпеки і 
порядку органами Національної поліції посідає дозвільна 
система, яка передбачає обов’язкове отримання 
дозволів на здійснення певних дій підприємствами, 
установами та організаціями, а також окремими 
громадянами. Це організаційно-правова діяльність, що 
здійснюється державою з метою забезпечення своїх 
економічних та соціально-політичних інтересів, для 
створення необхідних умов нормальної діяльності 
державних і громадських організацій, додержання 
законності, охорони власності та забезпечення 
громадської безпеки. Для цього держава закріплює в 
законодавчих та інших нормативних актах певний 
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порядок суспільних відносин, забезпечення якого 
покладено на органи виконавчої влади, в тому числі й 
на органи Національної поліції. Проте на відміну від 
деяких із них дозвільна система довгий час не мала 
нормативного визначення й аналізувалася тільки в 
навчальних посібниках та авторських публікаціях. Щодо 
визначення терміна та меж функціонування дозвільної 
системи єдиного погляду поки що не існує. У загальній 
юридичній літературі одні автори пов’язують її з 
особливим видом діяльності органів внутрішніх справ 
щодо видачі суб’єктам дозволів на обіг спеціально 
визначених речовин, матеріалів і предметів; інші 
висловлюють думку про те, що дозвільна система як 
форма виконавчорозпорядчої діяльності відповідно до 
чинного законодавства поширюється на значно ширше 
коло суспільних відносин і здійснюється багатьма 
органами виконавчої влади й державного управління. 
Найбільш повним і таким, що можна взяти за основу, є 
підхід, за яким дозвільна діяльність – це один з 
основних правових інструментаріїв держави, який 
застосовується для забезпечення балансу (погодження) 
індивідуальних, групових та національних інтересів за 
умови суворого дотримання пріоритету прав і свобод 
людини та громадянина

Відповідно до інструкції, здійснюючи дозвільну 
систему, органи Національної поліції відповідно до 
законодавства України видають міністерствам та іншим 
центральним органам виконавчої влади, 
підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам 
господарювання, що здійснюють діяльність з 
виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю 
невійськового призначення, боєприпасами до неї, 
Превентивна робота органів поліції України дії, 
індивідуального захисту, активної оборони та їх 
продажу, дозволи на придбання, зберігання, 
перевезення (через митний кордон України, територією 
України, транзит через територію України) й 
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використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, 
основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, 
пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; 
вибухових матеріалів і речовин; на відкриття та 
функціонування сховищ, складів і баз, де вони 
зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, 
мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і 
майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та 
холодної зброї, піротехнічних майстерень, пунктів 
вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних 
засобів, правил поводження з ними та їх застосування, 
магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових 
припасів до неї, пристроїв та патронів до них – тільки 
державним підприємствам та організаціям.[1] 

Контрольні повноваження органів Національної 
поліції визначені у ст. 39 закону України «Про 
Національну поліцію». Контроль органів Національної 
поліції за об’єктами дозвільної системи включає в себе 
перевірки таких об’єктів, інформаційно-аналітичну 
роботу щодо вивчення й оцінки стану справ на цих 
об’єктах, вжиття заходів до попередження і виявлення 
порушень відповідних правил, їх усунення та покарання 
винних. За сферою здійснення цей контроль є 
зовнішнім, тобто поширюється на об’єкти незалежно від 
їх відомчого підпорядкування.[2]
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