АКТУАЛЬНА ТЕМА

КОЛОНКА ТИТУЛЬНОГО РЕДАКТОРА

ДО ЮВІЛЕЮ СИСТЕМИ
ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ

С

аме так. Бо згідно з Указом Президента
України від 2 грудня 1995 року № 1116
«Про впорядкування відзначення пам’ят
них дат і ювілеїв» пам’ятні дати історич
них подій, ювілеї підприємств, установ і органі
зацій вперше відзначаються в 50-ту річницю, а
наступні відзначення зазначених пам’ятних дат
проводяться не раніш як через 25 років.
Система держархбудконтролю була утворе
на у серпні 1944 року (детальніше – у матеріалі
«Віхи історії»). Отже 75 років! Вітаємо з цією
подією всіх фахівців будівельної справи, які
більшою чи меншою мірою долучилися до
справи забезпечення законності, порядку та
якості будівництва!
Протягом всього періоду свого існування
система держархбудконтролю зазнавала не
одноразових, нерідко кардинальних, змін і ре
форм, які проводилися з метою формування
найоптимальнішого механізму виконання по
кладених на неї функцій в залежності від суспіль
но-економічної ситуації в країні. Без жодних сум
нівів, такі зміни будуть продовжуватися і надалі,
власне, як і сам процес державотворення.
Мабуть, найбільш виразний розвиток і ста
новлення системи держархбудконтролю відбули
ся вже за часи незалежності Української держави.
На початку 90-х років минулого століття про
такий орган контролю в будівництві було відомо
далеко не кожному учаснику будівництва. Пев
ним чином це пояснювалося статусом інспекції
держархбудконтролю як структурного підрозділу
у складі управління архітектури органу місцевої
влади. Не набагато вищим був і статус Державної
архітектурно-будівельної інспекції України, яка,
незважаючи на вражаючу назву, поступово пере
творилася на відділ у складі Держбуду України.
Ситуація почала кардинально змінюватися з
2006 року, коли Кабінетом Міністрів України була
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утворена Державна архітектурно-будівельна ін
спекція України як урядовий орган державного
управління у складі Мінбуду України. З 2008 року
це вже централізована структура з територіаль
ними органами у своєму складі, а з 2010 року –
центральний орган виконавчої влади.
Одночасно з підвищенням статусу розширю
валися повноваження, які на сьогодні фактично
позиціонують органи держархбудконтролю як
єдину державну інстанцію по забезпеченню за
конності будівництва.
Здавалося б, тільки радіти за такий пере
конливий поступ. Але ж без ложки дьогтю ніяк.
Якось само собою уявлялося, що посадовцями
органів держархбудконтролю загалом можуть
бути лише фахівці, які мають не тільки профіль
ну освіту, а й чималий багаж практичних знань,
що дозволяв би їм вести рівну розмову або дис
кусію з маститими будівельниками. У всякому
разі, так було раніше.
Однак з якогось моменту робота в органах
держархбудконтролю стала привабливою для
фахівців не тільки з будівельною освітою. Більше
того, вона отримала таке собі обґрунтування, яке
сконцентровано прозвучало з вуст одного з пре
тендентів на посаду Голови Держархбудінспекції
(почуто під час он-лайн трансляції співбесіди).
На запитання про наявність профільної освіти
претендент заявив, що будівельна освіта потріб
на інспекторам, ну може ще начальникам інспек
ційних відділів. А для керівництва профільним
органом виконавчої влади цілком достатньо ди
плома магістра державного управління.
Стримаємо емоції. Хоча таку сентенцію мож
на поширити на всіх учасників будівництва і не
тільки будівництва.
Ще раз з ювілеєм! І з професійним святом
Будівельника! І Будувати будуть все ж буді
вельники!

