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Керуючись статтею 143  Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Затвердити Програму підготовки молодших спеціалістів для 
комунальних закладів, підприємств та установ міста Кіровограда на базі 
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу на 2015-2020 роки, що 
додається.  

2. Включити Програму підготовки молодших спеціалістів для 
комунальних закладів, підприємств та установ міста Кіровограда на базі 
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу на 2015-2020 роки до 
складу Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 
на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, культури, 
фізичної культури і спорту та молодіжної політики, заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                          І.Марковський 
 
Єременко 24 99 69 
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Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного 

забезпечення - це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку 
суспільства. Задача забезпечення безперебійної роботи ключових 
застосувань, адміністрування інформаційних систем, супровід, підтримка та 
вдосконалення експлуатованого програмного забезпечення є однією з 
найважливіших задач інженерно-технічного підрозділу кожного 
підприємства.  

Період побудови національної індустріальної держави з урахуванням 
розвитку інформаційного простору та проникнення комп’ютерних технологій 
майже у всі сфери людської діяльності вимагає підготовки кваліфікованих 
спеціалістів по обслуговуванню комп’ютерної техніки та вирішенню 
конкретних задач. Діяльність закладів, підприємств та установ значною 
мірою залежить від якості аналізу та обробки інформації комп’ютерними 
технологіями. Особливої актуальності набуває необхідність запровадження 
комп’ютерних систем обробки інформації щодо діяльності підприємств. 

Проблема комплектації кадрів, особливо кадрами з програмування в 
місті Кіровограді, відноситься до основних проблем.  

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного 
суспільства неможливий без упровадження особистісно-орієнтованих 
технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, 
створення умов для саморозвитку і самонавчання студентства, осмисленого 
визначення майбутніми фахівцями з економіки та підприємництва своїх 
можливостей і життєвих цінностей. 

Отже, питання кадрового забезпечення програмістами і фінансистами є 
ключовим в місті. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Сучасне місто вимагає сучасної системи управління, яка відповідає 
європейським стандартам.  

Перш за все, така система повинна бути максимально прозорою і 
орієнтованою на задоволення потреб членів міської громади, керуватися 
простим принципом «влада для людей, а не люди для влади». 

По-друге, вона повинна бути професійною та ефективною – кошти 
міської громади мають витрачатися зважено, контрольовано та з орієнтацією 
на результат.  

По-третє, вона повинна бути прогресивною, орієнтованою не тільки на 
сьогоднішній день, а й на майбутнє, вирішувати сьогоднішні проблеми з 
врахуванням наслідків ухвалених рішень для майбутніх періодів розвитку. 

Створення такої системи управління вимагає інноваційних підходів і з 
точки зору підготовки кадрів, і з точки зору використання сучасних 
комп’ютерних технологій та впровадження сучасних управлінських моделей. 
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На сьогодні індустрія програмного забезпечення є найбільш 

високотехнологічною й високорентабельною сферою економіки України. Її 
особливість та відмінність від інших ділянок технології полягає в тому, що 
вона не потребує з боку держави значних капітальних вкладень та інвестицій, 
не вимагає великих природних ресурсів, є екологічно чистою, сприяє 
реалізації високого наукового, інтелектуального і технологічного потенціалу 
країни. 

Індустрія програмного забезпечення (надалі ПЗ) добре розвинена в 
Києві, де працевлаштовано більше 50 відсотків усіх фахівців у сфері 
розробки ПЗ, швидко розвивається у Львові, Дніпропетровську, Миколаєві, 
Одесі  та інших містах. 

На жаль Кіровоград не входить до числа кращих міст України у сфері 
програмного забезпечення. 

Практично на кожному підприємстві, в закладі та установі комунальної 
форми власності для обліку та аналізу стану фінансової діяльності, обліку 
кадрового та матеріального забезпечення оптимізації виробничої діяльності, 
проведення логістики в основі програмного забезпечення лежать бази даних. 
Крім того, швидкий розвиток Інтернет-технологій вимагає наявності 
відповідних фахівців.  

«Фінанси і кредит» – це сучасна і престижна спеціальність в умовах 
ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою можна знайти  своє місце в 
професійній діяльності. 

Професія фінансист має стабільно високий попит на ринку праці в       
м. Кіровограді.  

Підготовка фахівців з фінансів здійснюється за новими програмами, з 
використанням інноваційних технологій навчання, що дозволить студентам 
отримати рівень кваліфікації, що відповідає вимогам сучасності. 

Якщо кількість таких спеціалістів у столиці та інших промислових 
центрах України можна вважати достатньою, то в нашому регіоні ця потреба 
не є повною мірою забезпеченою. 

 
ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ПРОБЛЕМИ: ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

 
Відповідно до Програми підготовки молодших спеціалістів для 

комунальних закладів, підприємств та установ міста Кіровограда на базі 
Кіровоградського кібернетико – технічного коледжу на 2015-2020 роки (далі 
- програма) планується щорічно направити для проходження навчання біля 
20 студентів, що надасть можливість скоротити дефіцит кадрів. 

Реалізація програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського 
бюджету, які щороку передбачаються у бюджеті міста за відповідними 
напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за  
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попередній календарний рік, а також інших коштів, не заборонених 
законодавством України. 

Ресурсне забезпечення Програми додається. 
 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення умов для закладів, підприємств та 
установ, що засновані на комунальній формі власності територіальної 
громади міста Кіровограда, для забезпечення кваліфікованими кадрами. 
Навчання молоді в комунальному Кіровоградському кібернетико-технічному 
коледжі призведе до зменшення кадрового дефіциту кваліфікованими 
молодшими спеціалістами.  

Стратегічне завдання: 
- приведення у відповідність до міжнародних стандартів 

якості (ISO) діяльність усіх виконавчих органів міської ради в першу 
чергу  комунальних закладів та підприємств, бюджетних установ, які 
надають адміністративні, соціальні, комунальні та інші послуги 
мешканцям міста; 

- створення єдиної комп’ютерної мережі, яка об’єднала б усі 
перелічені вище заклади з одночасною уніфікацією використовуваних 
баз даних та програмного забезпечення, і в кінцевому рахунку – 
інтегрувати усі органи управління в єдину систему ухвалення рішень 
на основі достовірної фактичної та аналітичної інформації; 

- впровадження системи єдиної електронної реєстрації 
звернень громадян, спрощення процедури надання адміністративних 
послуг, скорочення часу опрацювання звернень і підвищення 
прозорості ухвалення рішень, розширення можливості отримання 
мешканцями міста відповідних послуг через мережу Інтернет.  

(Стратегія економічного та соціального розвитку м. Кіровограда на 
період до 2020 року).  

Забезпечення міста кваліфікованими молодшими спеціалістами надасть 
можливість: 

оптимізувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємств;  
здійснювати інвестиційні операції в цінні папери;  
надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на біржовому 

та позабіржовому ринках цінних паперів;  
визначати оптимальні способи та напрями інвестиційної діяльності 

підприємства; 
прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень; 
проводити страхування майна підприємств;  
визначати собівартість продукції та способи її зниження;  
проводити фінансові операції з нерухомістю;  
вести кредитування житлового будівництва на основі іпотеки;  
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здійснювати на практиці весь комплекс лізингової діяльності та 

використовувати лізинг як сучасний фінансовий інструмент розширення 
інвестиційної діяльності. 

Реалізація Програми надасть можливість створення умов для 
безперешкодного доступу до вищої освіти молоді і забезпечить фахівцями та 
сприятиме направленню випускників Кіровоградського кібернетико-
технічного коледжу до закладів, підприємств та установ, що засновані на 
комунальній формі власності територіальної громади міста Кіровограда. 

 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського 
бюджету, які щороку передбачаються у бюджеті міста Кіровограда за 
відповідними напрямками, з урахуванням офіційно визначеного рівня 
інфляції за попередній календарний рік, а також інших коштів, не 
заборонених законодавством України. 

 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Це рішення підготовлено з метою забезпечення закладів, підприємств 
та установ що засновані на комунальній формі власності територіальної 
громади міста Кіровограда кваліфікованими молодшими спеціалістами. 

Прогноз соціальних наслідків затвердження програми – покращення 
забезпечення закладів, підприємств та установ що засновані на комунальній 
формі власності територіальної громади міста Кіровограда кваліфікованими 
молодшими спеціалістами, що забезпечить поліпшення створення єдиної 
комп’ютерної мережі, розширення можливості отримання мешканцями міста 
відповідних електронних послуг. 

 
КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію програми здійснює виконавчий орган Кіровоградської 
міської ради, який буде забезпечувати раз на півроку надання управлінню 
економіки Кіровоградської міської ради, фінансовому управлінню міської 
ради та постійній комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку інформації про хід виконання Програми підготовки молодших 
спеціалістів для комунальних закладів, підприємств та установ міста 
Кіровограда на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 
на 2015-2020 роки за І півріччя та за рік до 25 вересня та 25 березня 
відповідно. 

Контроль за ходом виконання Програми підготовки молодших 
спеціалістів для комунальних закладів, підприємств та установ міста 
Кіровограда на базі Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 
на 2015-2020 роки покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, 
культури, фізичної культури і спорту та молодіжної політики. 
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ПАСПОРТ 

програми підготовки молодших спеціалістів для комунальних закладів, 
підприємств та установ міста Кіровограда на базі Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу 
на 2015-2020 роки 

 

1.  Ініціатор розроблення програми  
Кіровоградська міська 
рада 

2.  Розробник програми  
Кіровоградський 
кібернетико-технічний 
коледж 

3.  
Замовник (відповідальний 
виконавець) програми  

Кіровоградська міська 
рада 

4.  Учасники (співвиконавці) програми  
Кіровоградський 
кібернетико-технічний 
коледж 

5.  Термін реалізації програми  2015-2020 роки 

6.  
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні програми   

 Місцевий бюджет 
міста Кіровограда 

7.  
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, у тому числі:  

Перший етап –  
заплановані кошти в 
розмірі 250 тис. грн; 
Другий етап –  
заплановані кошти в 
розмірі 500 тис. грн; 
Третій етап – 
заплановані кошти в 
розмірі 750 тис. грн; 
Четвертий етап –  
заплановані кошти в 
розмірі 750 тис. грн; 
П’ятий етап –  
заплановані кошти в 
розмірі 750 тис. грн. 

7.1.  коштів бюджету м. Кіровограда 3000 тис. грн. 

 
 

 
 
 


