НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Узгодженість термінів та визначень
понять як підґрунтя удосконалення
законодавчої і нормативної бази
містобудівної діяльності та технічного
регулювання у будівництві
АНОТАЦІЯ

Тому в статті на підставі ана
лізу ряду ключових законів та
підзаконних актів та документів,
а також досвіду технічно роз
винутих країн Західної Європи
зроблені рекомендації щодо ви
правлення ситуації, що склалася.

Розглянуто недоліки та про
тиріччя у законодавчій та норма
тивній базі, пов’язані з термінами
та визначенням понять, та за
пропоновано шляхи розв’язання
проблеми, як основи гармоній
ного розвитку технічного регу
лювання у будівництві в умовах
євроінтеграції.

ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ

ДМИТРО ІСАЄНКО

Питання необхідності забезпе
чення єдиних термінологічних ви
значень як у загальному, так і у спе
ціальному законодавстві, а також у
нормативних актах та документах
присвячені публікації таких відомих науковців та
фахівців будівельної галузі як Фаренюк Г.Г., Тара
сюк В.Г., Перельмутер А.В., Назаренко І.І., Берендє
єва О.В., Брусан А.А., Барзилович Д.В. Окрім того,
зазначена проблема гостро означена у публічних
зверненнях представників Міжнародної організації
права розвитку (IDLO) та Офісу ефективного регу
лювання (BRDO), які стали підґрунтям для встанов
лення Кабінетом Міністрів України відповідних зав
дань центральним органам виконавчої влади.

кандидат наук з державного
управління, Віце-президент
Конфедерації будівельників
України

Створення умов для ефек
тивної реалізації інвестиційних
намірів забудовників є ключовим
завданням для центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують формування та реаліза
цію державної політики у сфері будівництва, міс
тобудування та архітектури. У більшості випадків
це завдання реалізується за участі широкого
кола підприємств та організацій, які здійснюють
науково-технічну діяльність.
Разом з тим, аналіз загального та спеціального
законодавства, положень державних будівельних
норм, стандартів і правил свідчить про неузгодже
ність термінів та визначення понять у зазначеній
сфері, які при застосуванні на практиці призво
дять, як мінімум, до протиріч у взаємовідносинах
між замовниками, підрядниками, проектуваль
никами, експертами, органами архітектурнобудівельного контролю та нагляду, а також стають
підґрунтям для створення корупційних ризиків.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
В цій статті на основі аналізу нині діючої зако
нодавчої та нормативної бази будуть надані прак
тичні рекомендації щодо виправлення ситуації.

