
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ



АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ (АСМС) – це 

електронна система збору, збереження та обробки інформації про основні 

сфери життєдіяльності  територіальних громад та органів самоврядування. 

 АСМС – можливість ефективного використання інформації при прийнятті 

управлінських рішень на основі інформаційної  бази  як у межах однієї 

територіальної громади, так і у порівнянні з іншими. 



ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ МІСТ-УЧАСНИКІВ АСМС 
 станом на 1.04.2017 

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

СТАТИСТИКИ 
станом на 1 березня 2017 року

Кількість міст області (згідно довідника адміністративно-територіального устрою України  

http://atu.minregion.gov.ua/ua/ustriydo2015) / учасники АСМС



Для чого потрібна АСМС: 

При розробці Стратегічного плану розвитку території; 

При підготовці Інвестиційного паспорту міста; 

При формуванні Програми соціально-економічного і культурного  та 

культурного розвитку міста для здійснення комплексного його моніторингу, 

на основі результатів демографічного, економічного, бюджетного 

прогнозування та порівняльного аналізу з використанням бази даних АСМС; 

 Для змістовного формування звітів міського голови, формування профілю 

громади в частині інвестиційної складової, проведення бенчмаркітенгу; 

При проведенні аналітичної роботи з різних аспектів життєдіяльності громади, 

визначення рейтингу свого міста серед інших міст України; 

З метою інформування депутатів міської ради щодо надходжень коштів до 

міських бюджетів міст обласного значення : від відчуження комунального 

майна та оренди комунального майна. Також з метою планового розрахунку 

збору за паркування автотранспорту;    

Для проведення порівняльного аналізу показників, для виявлення 

проблемних (слабких) місць в розвитку громади, визначення головних 

напрямків розвитку та діяльності, вивчення і запровадження передових 

практик інших міст України; 

Статистичні дані АСМС використовуються при підготовці проектів рішень сесій 

міських рад та виконавчих комітетів.  

При моніторингу показників та сум витрат на  благоустрій міста. 



КРАЩІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ 

Кращі практики використання бази даних АСМС в 

практичній діяльності органів місцевого самоврядування  

БОРИСПІЛЬ 

учасник АСМС з 2011 року 

Виконавчим комітетом Бориспільської 

міської  ради  були 

проаналізовані показники АСМС з 

благоустрою,  а саме показники 

зовнішнього освітлення . До порівняльного 

аналізу були включені міста Обухів, 

Славутич та  Українка. Дані аналізувались 

за 2013-2015 роки. 

За результатами виявлено, що у місті  

Бориспіль на 2013 рік налічувалось на 466 світлоточок менше ніж у м. 

Славутичі, при цьому витрати на електроенергію на 197 тис.грн більше. 

Міською владою м. Бориспіль було вивчено досвід м. Славутич та прийнято 

рішення про встановлення енергозберігаючих світильників на вулицях міста. 

Протягом 2014-2015 років у місті було змонтовано 4200 енергозберігаючих 

світлоточок. Результатом заходу  стало економія бюджетних коштів в сумі 

130,5 тис.грн. 



ПОЛТАВА 

учасник АСМС з 2013 року 

Виконавчий комітет міської ради згідно 

даних АСМС, проаналізував динаміку зміни 

кількості місці в дошкільних навчальних 

закладах Полтави за 2013-2015 роки та 

загальну кількість дітей дошкільного віку. 

Для порівняння показників були взяті міста 

з приблизно однаковою кількістю 

населення такі як Херсон, Вінниця та вирахувано середнє значення по 

Україні. 

Аналіз даних виявив, що показник місць у дошкільних навчальних закладах на 

1000 населення  по м.Полтаві майже не відрізняється від 

середньоукраїнського, але на 10 місць менше ніж в Херсоні і на 5 місць ніж у 

Вінниці. 

Враховуючи динаміку народжуваності та прогнозуючи потребу в додаткових 

місцях для дошкільнят,  міською владою було прийнято рішення про 

залучення додаткових  коштів для будівництва  нових дитячих садків.       



ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАЦІЄЮ МІСТ  

УКРАЇНИ БАЗИ ДАНИХ  АСМС ДЛЯ ЛОБІЮВАННЯ 

ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

При аналізі обсягу видатків в сфері пільгових 

перевезень громадським транспортом під час 

підготовці законопроекту №4024  та при визнанні у 

судовому порядку бездіяльності КМУ щодо 

бюджетного забезпечення пільгових перевезень; 

На основі статистичних даних АСМС поданих до Уряду 

в 2016 році було виділено більше 1 млрд. грн. 

додаткових коштів для фінансування закладів 

Професійно-технічної освіти; 

Протягом 2015-2016 років статистичні дані щодо 

надходжень місцевого акцизу та їх цільового спрямування 

використовувались  АМУ  для підготовки 

аналітичних матеріалів, що дозволяли відхиляти 

законодавчі  ініціативи  спрямовані на 

позбавлення місцевого акцизу (всього 10 

законопроектів відхилено – можливі втрати яких 

вдалось уникнути від 2,3 до 9,7 млрд. грн.) 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, ЯКІ МАЮТЬ БАЖАННЯ 

КОРИСТУВАТИСЯ АСМС, МАЮТЬ ЗРОБИТИ НАСТУПНЕ: 

Подати запит до Асоціації міст України. Участь в АСМС є добровільною та 

безкоштовною. 

Визначити координатора АСМС. До його обов’язків входить:   збір 

інформації з профільних управлінь та відділів,  внесення 

необхідних показників до бази даних   системи через 

вебсторінку www.asms.org.ua;  

Отримати паролі доступу; 

Направити на семінар координатора для практичного навчання роботи з 

системою; 

Щорічно на запит АМУ вносити показники до системи ; 

Отримувати необхідну інформацію у зручній формі (таблиці, графіки, 

діаграми) .  
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Контакти 

Асоціація міст України вул. Еспланадна, 4, м. Київ, 04053 
тел./факс: +380442843147 e-mail: asms1@ukr.net, 
www.auc.org.ua www.asms.org.ua. 




