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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 
 

Досліджено особливості здійснення органами поліції України діяльності щодо забезпечення 

дотримання правил та вимог дозвільної системи громадянами – власниками зброї. На сьогодні 

громадяни України для забезпечення необхідної власної оборони мають право на придбання 

вогнепальної зброї, пневматичної зброї та холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів. Порушені в 

статті питання в наш час пов’язані з великою кількістю різноманітної зброї, серед них вогнепальною 

нагородною, вогнепальною мисливською, холодною, пневматичною, газовою, а також пристроями 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, котрі перебувають у користуванні осіб, на 

яких розповсюджується сфера чіткого, законного дотримання дозвільної системи у даній площині. 

Здійснено аналіз законопроектів, запропонованих державою для регулювання обігу зброї в Україні. 

Ключові слова: дозвільна система, дозволи, забезпечення діяльності, адміністративні 

послуги, сектор контролю обігу зброї, зброя.  
 

Постановка проблеми. На сьогодні важливість кримінально-правової боротьби зі 

злочинами, предметом яких є зброя, зростає у зв’язку із криміногенною ситуацією та 

проведенням Операції об’єднаних сил на Сході України. Тому важливість цього питання 

пов’язана зі швидким розповсюдженням великої кількісті різноманітної зброї, котра 

перебуває у користуванні осіб, на яких розповсюджується сфера чіткого, законного 

дотримання норм та правил у площині дозвільної системи. А також прийняття 

законодавчого акту забезпечить можливість реалізації державними органами заходів, 

спрямованих на дотримання норм права власниками цивільної вогнепальної зброї. 

Також слід наголосити, що одним із задекларованих кроків Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року є саме удосконалення 

законодавчого механізмів регулювання та контролю за обігом і використанням зброї та 

вибухонебезпечних речовин [7]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

застосування та використання цивільної вогнепальної зброї в Україні завжди були предметом 

дослідженням багатьох вчених. Теоретичним аспектам даного дослідження із забезпечення 

дотримання дозвільної системи та сервісної діяльності правоохоронних органів МВС України 

в різні роки досліджували В. Білоус, В. Глуховеря, С. Гусаров та інші, положення яких 

допомогли визначити перспективні напрями вирішення окресленої проблематики.  

Деякі окремі питання застосування вогнепальної зброї досліджувалися й 

вивчалися і зарубіжними вченими (Б. Перроу та Б. Фаррелл, (B. Perrou & B. Farrell), 

І. Уразалін, М. Шайдуллін та ін.).  

Зокрема, питання змісту державного контролю вивчалися такими науковцями, як 

О. Андрійко, Д. Бахрах, В. Гаращук, Є. Додін, Л. Коваль, В. Опришко та ін.  

Мета цієї роботи – розкриття пріоритетних напрямів здійснення органами поліції 

заходів по забезпеченню дотримання правил дозвільної системи особами на які 

розповсюджується їх сфера адміністративних послуг та надати пропозиції щодо його 

удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішньому етапі розвитку реформ в 

Україні дозвільна система виступає пріоритетним напрямком адміністративної реформи, 
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діяльність щодо удосконалення надання адміністративних послуг. Головними 

завданнями, котрі, наразі, запозичені із західних практик публічного урядування,  

передбачають допомогу та приведення чинного законодавства України у відповідність 

до міжнародних стандартів Європейського Союзу, це дає нам, як громадянам, 

насамперед створення та забезпечення якісного та ефективного обслуговування 

органами публічної адміністрації.  

Реформи, що відбуваються в органах державної влади, не оминули й органи 

Національної поліції. Контроль за обігом вогнепальної зброї, а саме діяльність щодо 

перевірки дотримання норм законодавства України фізичними та юридичними особами 

під час виробництва, продажу, обміну, дарування, передачі, придбання, колекціонування, 

спадкування, обліку, зберігання, носіння, транспортування, транзиту, застосування, 

вилучення, утилізації вогнепальної зброї та бойових припасів, що не заборонені 

дозвільними законами України для обігу, які можуть перебувати у власності фізичних та 

юридичних осіб здійснюють уповноважені на те посадові особи Національної поліції 

України. На даному етапі надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи 

забезпечують органи публічної адміністрації  та органи Національної поліції.  

Місцеві органи Національної поліції з питань здійснення дозвільної системи, на 

сьогодні є сектором контролю за обігом зброї, за своєї діяльності можуть виносити 

рішення щодо здійснення контролю за об’єктами дозвільної системи, котрі, зокрема, 

умовно можна розділити на чотири групи: 

1) рішення, що приймаються з приводу видачі дозволів на придбання, зберігання 

та перевезення вогнепальної та холодної зброї, відкриття та функціонування інших 

об’єктів дозвільної системи; 

2) рішення, пов’язані із здійсненням контролю за об’єктами дозвільної системи (акти 

перевірок, надання згоди на укладання трудового договору з певною особою, вказівки 

(пропозиції) щодо усунення причин та умов порушень правил дозвільної системи тощо); 

3) рішення з питань застосування заходів адміністративного припинення у разі 

виявлення порушень правил користування зброєю. До них належать рішення щодо 

анулювання дозволів (ліцензій), виданих на придбання, перевезення, виробництво, 

реалізацію, ремонт та функціонування об’єктів дозвільної системи; закриття об’єктів 

дозвільної системи з подальшою забороною їх функціонування; вилучення зброї, із 

якими пов’язане порушення, тощо; 

4) рішення (постанови) щодо застосування адміністративних стягнень до 

порушників правил дозвільної системи. 

Здійснення контролю за місцевими органами Національної поліції з питань 

здійснення дозвільної системи, надане Управлінню превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції України в містах підпорядкування.  

Діяльність щодо умов та порядку видачі чи анулювання дозволів на придбання, 

зберігання, облік, охорону, носіння, перевезення та використання зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 

патронів до них, боєприпасів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання 

та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється 

дія дозвільної системи, правила поводження з ними та їх застосування зазначаються в 

«Інструкції МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622» [1]. 

Перевірка об’єктів дозвільної системи є головним напрямком у забезпеченні 

діяльності працівників поліції щодо забезпечення дотримання правил дозвільної системи. 

Об’єкти дозвільної системи, що підпадають під перевірку інспекторами дозвільної системи 

та дільничними офіцерами поліції, обстежуються щоквартально, а об’єкти, де зберігається 

велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), і базові склади вибухових матеріалів і 

речовин – щомісяця. Але при цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами і 

речовинами завжди повинно проводитися за участю посадових осіб поліції охорони, 

вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру Міністерства внутрішніх справ України [1]. 

Керівники органів і підрозділів поліції мають особисто брати участь у перевірці 

об’єктів дозвільної системи не рідше, ніж один раз на рік.  

Проаналізовано норми, попри той факт, що на об’єктах дозвільної системи 

перевірці підлягає, насамперед, наявність відповідних дозволів. Також перевіряється 

стан технічного устаткування, обладнання та технічний стан транспорту, стан охорони 
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дозвільних об’єктів, а також придатність  приміщень  для зберігання зброї, бойових 

припасів до неї, вибухових речовин тощо. 

У разі виявлення під час обстеження об’єктів дозвільної системи порушень 

складаються відповідні акти (акт перевірки об’єкта дозвільної системи чи акт перевірки 

складу(камери) вибухових матеріалів), у яких докладно описується суть виявлених 

недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об’єкті 

дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу поліції підшивається до 

облікової справи на цей об’єкт [1]. 

У разі виявлення працівниками сектору контролю за обігом зброї під час 

перевірки порушень порядку виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, 

охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і 

речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які 

поширюється дозвільна система, особи, які допустили порушення, притягаються до 

відповідальності в порядку, встановленому законами України. Але якщо на об’єкті під 

час обстеження не виявлено порушень, складається рапорт на ім’я начальника органу 

поліції, у якому вказуються дата перевірки, найменування об’єкта та результати 

перевірки. Акти та рапорти щодо перевірки об’єктів дозвільної системи спрямовуються 

керівнику органу поліції, який приймає відповідні рішення щодо проведеної перевірки, 

після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об’єкти [1]. 

Проаналізувавши вищезазначену інформацію, можна узагальнити, що 

уповноважені органи дозвільної системи поліції, згідно із законодавством України, 

мають право: 

– анулювати виданий підприємству, установі чи організації дозвіл на придбання, 

зберігання та використання зброї, основних частин зброї, бойових припасів, пристроїв і 

патронів до них, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин за умови 

невиконання встановлених правил користування та поводження з ними або за недоцільності 

їх подальшого зберігання, вилучати у разі потреби зазначені предмети, опечатувати склади, 

бази та сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні підприємства, магазини, 

що торгують зброєю, основними частинами зброї та боєприпасами, пристроями та 

патронами до них до усунення порушень відповідних правил; 

– анулювати дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, основних частин 

зброї, пристроїв та боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, 

вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, хворіють 

на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством; 

– на підставі вмотивованої постанови державного виконавця щодо встановлення 

тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, 

пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, тимчасово вилучати на відповідальне 

зберігання дозволи на їх зберігання та носіння з відповідним врученням боржнику 

зобов’язання, що надає право виключно на зберігання такої зброї, пристроїв. 

Повернення власнику дозволу на зберігання, носіння зброї, пристроїв здійснюється на 

підставі відповідної постанови державного виконавця, судового рішення [1]. 

Звідси, зазначаємо, що з приводу порушень правил дозвільної системи органи 

Національної поліції приймають також інші рішення – про порушення кримінальної 

справи та провадження по ній відповідно до статті 39 Закону України «Про Національну 

поліцію України» від 02.07.2015 року №580-VIII [3] та статей 190-195 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення [4]. 

Важливим напрямом із організації діяльності органів Національної поліції щодо 

забезпечення дотримання правил дозвільної системи є проведення профілактичних 

заходів. Основна мета теперішнього часу є здійснення профілактики, яка полягає в 

недопущенні порушень правил дозвільної системи, котрі можуть призводити до різних 

негативних та шкідливих наслідків, у тому числі скоєння особливо тяжких злочинів із 

застосуванням або використанням зброї. Із цією метою попередження порушень цих 

правил керівники органів поліції запрошують до себе представників адміністрації 

підприємств, установ і організацій, на об’єктах яких виявлено суттєві недоліки, і 

проводять із ними бесіди. Важливе значення в профілактиці порушень правил дозвільної 

системи щодо зброї має виявлення й усунення причин та умов, що їм сприяють. 

Вважаємо, що важливим чинником у комплексі профілактичних заходів є постійна та 
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всебічна взаємодія представників органів поліції з громадськістю. 

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, відповідно до баз даних 

органів поліції, станом на 1 жовтня 2021 року на території нашої держави зареєстровано 

707 117 власників вогнепальної зброї, які мають в особистому користуванні 790 055 

одиниць мисливської гладкоствольної  та 170 195 одиниць мисливської нарізної та 

комбінованої зброї. Також зазначаємо, що у власності громадян  перебувають майже 

220 000 одиниць травматичних пістолетів і револьверів. Тобто, громадяни України 

легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн. 

одиниць. Незважаючи на таку значну кількість вогнепальної зброї в обігу, ці 

правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з 

обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами 

Міністерства внутрішніх справ України та інших міністерств і відомств. Отже, 

нормативні акти МВС України, що регулюють обіг вогнепальної зброї в державі, 

фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства.  

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано 

спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн. 

Відтак, Україна – єдина держава в Європі, у якій відсутнє законодавче регулювання 

обігу цивільної вогнепальної зброї. 

Тому, у даний час до Верховної Ради України подано два законопроекти «Про 

право на цивільну вогнепальну зброю» № 5708 та альтернативний № 5708-1, які мають 

багато спільних положень. Розроблення проектів обумовлене необхідністю 

законодавчого регулювання відносин, що виникають під час обігу в Україні цивільної 

вогнепальної зброї, у них надано визначення термінів і понять, визначено засади 

державної політики у сфері обігу вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також 

уперше запропоновано класифікувати цивільну вогнепальну зброю не за призначенням 

(мисливська, спортивна, бойова), а за технічними характеристиками (автоматична, 

довгоствольна, короткоствольна, гладкоствольна, нарізна тощо). 

Ці законопроєкти чітко визначають перелік видів зброї, боєприпасів та 

обладнання до неї, які виведенні з цивільного обороту (розривні кулі патронів, 

глушники до короткоствольної зброї, зброя без маркувань або виготовлена з матеріалів, 

які неможливо розпізнати металошукачем, тощо). 

Законопроекти, подані до Верховної Ради України, передбачають подібні 

механізми регламентації порядку набуття у власність цивільної зброї, її спадкування, 

зберігання, носіння, транспортування, використання, вилучення, знищення тощо. Але 

вони мають і певні відмінності. По-перше, це стосується короткоствольної зброї 

(пістолетів і револьверів). Законопроект № 5708 пропонує, щоб таку зброю могли 

придбати лише спортсмени, які в подальшому мають зберігати її винятково в тирі та не 

мають право носити поза місцем проведення спортивних заходів, то альтернативний 

проект №5708-1 пропонує надавання можливості придбати таку зброю фактично всім 

охочим, приховано носити її із собою (окрім зон, вільних від зброї) та зберігати в себе 

вдома. По-друге, є відмінність у прийнятті Єдиного реєстру зброї, держателем якого, за 

задумом авторів законопроекту № 5708 має бути Міністерство внутрішніх справ України 

(яке веде всі подібні обліки), а в законопроекті № 5708-1 реєстр хочуть передати до 

Мін’юсту. Але водночас Міністерство юстиції України обґрунтовано відмовилось стати 

держателем Єдиного реєстру цивільної зброї й запропонувало залишити 

підпорядкування реєстру Міністерству внутрішніх справ України.  

Узагальнюючи вищенаведену інформацію, доходимо висновку, що, згідно з обома 

законопроектами, – це не лише база даних для обліку пістолетів і гвинтівок, придбаних 

громадянами, а, насамперед, ефективний інструмент електронного обміну інформацією 

та документами між громадянами, суб’єктами господарювання й органами Національної 

поліції шляхом використання можливостей Єдиного реєстру зброї й обміну інформацією 

з іншими реєстрами у сфері полювання, спорту й охоронної діяльності.  

Висновки. Отже, важливе місце в дозвільній системі України посідають органи 

внутрішніх справ України. Повсякчасне їх реформування сприяє ефективній роботі, 

прозорості дій та відкритості в діяльності даного органу щодо орієнтованої задоволеності 

потреб громадян. По-перше, Міністерство внутрішніх справ приймає нормативно-правові 

акти у сфері функціонування дозвільної системи. По-друге, органи внутрішніх справ 

видають дозволи на придбання, видачу, носіння, зберігання, перевезення, використання 

предметів, матеріалів і речовин, щодо яких встановлено спеціальні правила використання, 
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а також на відкриття об’єктів, де вони використовуються (наприклад, видають дозволи на 

встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв на 

службових транспортних засобах, що використовуються для пересування осіб, стосовно 

яких здійснюється державна охорона). По-третє, органи внутрішніх справ контролюють 

додержання спеціальних правил придбання, видачі, носіння, зберігання, перевезення 

предметів, матеріалів і речовин та функціонування об’єктів, де вони використовуються.  

Слід зазначити, що Міністерство внутрішніх справ України у своїй діяльності 

активно реалізує розвиток надання адміністративних послуг онлайн через офіційні 

сторінки МВС та координованих органів. За останні роки було розроблено та 

впроваджено низку е-сервісів та е-послуг, що надають змогу отримувати необхідні 

документи та інформацію з реєстрів у цілодобовому режимі, не виходячи з власного 

кабінету, тим самим ефективніше плануючи та використовуючи власний робочий час.  

Відзначимо, що у сучасних умовах інформатизації суспільства, активного 

впровадження IT-технологій до повсякденного побуту, доцільність у використанні 

електронних сервісів органів публічної адміністрації зростає щодня. Враховуючи те, що 

в Україні практично подоланий початковий етап реформи адміністративних послуг, що 

полягав у розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг, логічними є 

наступні кроки, пов’язані саме із переходом організації системи державного управління 

на нові рівні комунікації та взаємозв’язку із застосуванням цифрових та it-технологій. 

Щоб вирішити проблему, актуалізовану дослідженням, уряд має створити єдиний 

реєстр зброї, що однозначно є позитивним кроком та сприятиме контролю за обігом 

зброї, а також допоможе правоохоронним органам у відслідковуванні осіб, які 

застосували цю зброю для вчинення злочинів. Також уряд має створити єдиний 

державний реєстр власників зброї, адже це дасть можливість для громадян чесно 

отримати легально зброю. 

Ще одним важливим, на нашу думку, аспектом є те, що включення зброї, що 

перебуває у спеціальному обігу, до відповідного розділу зазначеного Реєстру, на жаль, є 

недоцільним, адже це може негативно позначитись на стані національної безпеки. 

Таким чином, спираючись на вищенаведене, можна стверджувати, що органи 

дозвільної системи, зокрема органи внутрішніх справ, посідають вагоме місце у 

механізмі здійснення органами поліції України забезпечення дотримання правил та 

вимог дозвільної системи громадянами – власниками зброї, для володіння якою 

необхідно отримати дозвіл.  
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ABSTRACT 
Anastasia Chepizhko. Police activities to secure observance of licencing system rules. The article 

deals with peculiarities of carrying out by police of Ukraine the activity of ensuring compliance with the rules 

and requirements of the permit system by the citizens – owners of weapons. Today the citizens of Ukraine, in 

order to ensure the necessary self-defense, have the right to possess firearms, pneumatic weapons and cold steel 

arms, devices of domestic manufacture for the discharge of ammunition, fired by humic or methane projectiles 

of non-lethal nature analogous in their properties, as well as ammunition for weapons and explosive materials. 

The violations in this article today are related to a large number of different kinds of ammunition, including 

belligerent outdoor, belligerent ammunition, cold, pneumatic, gas, as well as devices of domestic production for 

the shooting of ammunition, The analysis of the analysis of the lawful and strict observance of the permit 

system in this sphere has been carried out. An analysis of draft laws proposed by the state to regulate the 

circulation of arms in Ukraine is carried out. 

According to the current national legislation, the bodies of the licensing system, in particular, 

internal affairs bodies, take an important place in the mechanism of implementation of the right of 

citizens to arms. Thus, for the possession of weapons it is necessary to obtain a permit, which is issued by 

the authorities of internal affairs bodies. When carrying out permissive activities, internal affairs bodies 

shall issue permits to ministries and other central bodies of the executive power, enterprises, institutions, 

organizations, economic associations, as well as citizens, permits for possession, storage, transportation 

and use of weapons and special means of personal protection. 

Keywords: licensing system, permits, security activities, administrative services, control sector of 

the circulation of weapons, weapons.  

  


