АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
ЯК АСМС СПРИЯЄ МІСЦЕВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ?
АСМС побудовано так, що це дає змогу
накопичувати дані муніципальної статистики
впродовж тривалого періоду, фактично
формуючи для кожного міста-учасника електронну базу даних показників його життєдіяльності.
Вона уможливлює проведення необхідних
порівнянь у межах однієї територіальної громади
та для різних територіальних громад.

Дані АСМС є статистичною базою лобіювання
АМУ інтересів територіальних громад та їхніх
органів самоврядування в центральних органах
влади.

Система дає змогу оцінювати якість послуг, які
надають органи місцевого самоврядування, є
основою для складання профілю громади,
інвестиційного паспорта, інших стратегічних
документів.

АСМС забезпечує українські міста сучасними
інструментами муніципального управління.
Вона дає посадовцям органів місцевого
самоврядування змогу швидко знаходити
потрібні дані, аналізувати їх, використовувати
у прийнятті управлінських рішень, а також
здійснювати порівняльний аналіз своєї
діяльності з діяльністю органів місцевого
самоврядування будь-яких міст України.

ЩО МОЖНА ЗНАЙТИ В АСМС?

ЩО ТАКЕ АСМС?
Автоматизована система муніципальної статистики (АСМС) – це електронна система збору,
збереження та обробки інформації про основні сфери життєдіяльності територіальних громад і діяльності
органів самоврядування.
АСМС розроблено Асоціацією
міст України в рамках Проекту
«Місцевий економічний розвиток
міст України».
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УСПІШНИЙ ДОСВІД ПАРТНЕРІВ

Робоча експлуатація АСМС містами почалася у березні 2013 року. Станом на 01 жовтня 2014 року:





320 користувачів від 155 міст – членів АМУ зареєстровано в базі даних
користувачів АСМС. З них 140 – активних
Зареєстровано більш як 22 000 входжень
Інформацію про 80 міст – членів АМУ за 2011–2013 роки внесено в систему
Більш як 5 000 побудованих звітів, графіків і таблиць

У Кузнецовську АСМС використовують для стратегічного
планування та залучення позабюджетного фінансування
Кузнецовськ Рівненської області долучився до АСМС
ще в березні 2013 року. Нині система вже містить дані
про місто за 2011–2013 роки і Кузнецовська міська
рада активно використовує її можливості.
У процесі стратегічного планування за допомогою
АСМС посадовці формують профіль громади й
проводять порівняльний аналіз зі схожими за
структурою економіки містами – супутниками АЕС,
наприклад, Енергодаром і Славутичем.
Під час підготовки проектних пропозицій для
залучення позабюджетних коштів на вирішення
місцевих проблем вони використовують АСМС для
підготовки муніципальної статистики та додаткової
інформації.

КІЛЬКІСТЬ МІСТ, ЩО ПРИЄДНУЮТЬСЯ ДО АСМС,
ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ:
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«Звичайно, збір інформації до АСМС потребує зусиль і координатора безпосередньо, і всіх, хто
надає інформацію. Проте можливість оперативного використання даних системи, своїх і
цікавих для нас міст, варта цих зусиль», – координатор АСМС у Кузнецовську, начальник відділу
економіки Кузнецовської міської ради Володимир Грушевський.
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ЯК ПРАЦЮЄ АСМС?
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Посадовцям Долини АСМС допомагає порівнювати
показники розвитку міста з іншими містами

Територіальні громади, які прагнуть користуватися АСМС, мають зробити наступне:
Подати запит до Асоціації міст України
Органи місцевого самоврядування, зацікавлені в отриманні інформації АСМС, можуть долучитися до участі в системі, звернувшись з відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ.
Участь територіальних громад в АСМС є добровільною та безплатною

Отримати паролі доступу та інформацію про користування
Логін і пароль для входу в АСМС, а також детальну інструкцію з використання АСМС
представники територіальних громад України отримають у виконавчій дирекції АМУ після
подання відповідного запиту
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Визначити координатора АСМС
До його обов’язків входить: збір інформації з профільних управлінь і відділів; внесення
необхідних показників до бази даних системи через веб-сторінку www.asms.org.ua

Щорічно на запит АМУ вносити показники до системи

Отримувати необхідну інформацію у форматі звітів
АСМС пропонує три види звітів у табличному і графічному вигляді: «Моє місто»,
«Cтандартний звіт», «Порівняння міст»

У Комсомольську АСМС використовують
для підготовки рішень місцевого значення
Посадовці міської ради Комсомольська Полтавської
області взяли участь у фокус-групах з розробки
переліків показників АСМС. Завантаживши в систему
дані за 2011–2013 роки, вони активно користуються її
перевагами у щоденній роботі:
 активно використовують бази даних АСМС у
підготовці рішень;
 здійснюють за допомогою АСМС порівняльний
аналіз Комсомольська з іншими містами обласного
значення з населенням від 50 до 100 тис. жителів;
 АСМС допомагає міській раді забезпечувати
публічність і відкритість перед мешканцями
результатів роботи міської ради та її виконавчих
органів.

Донецьк

Запоріжжя

Миколаїв

(водопостачання, водовідведення, теплопостачання, благоустрій, озеленення, освітлення, дороги,
поводження з твердими побутовими відходами,
обслуговування житла)

Місто Долина Івано-Франківської області долучилося до АСМС у вересні 2013 року
«Система муніципальної статистики – дуже потрібна річ. Будь-які речі, на мою думку, можна
пізнати тільки в порівнянні. Використовуючи цю систему, можна провести аналіз саме тих
параметрів, які цікавлять у даний час, виходячи з поставлених завдань.
Особисто мене цікавить передусім інформація про доходи і видатки бюджету (джерела надходження і
напрями використання), а також житлово-комунальне господарство (видатки на благоустрій міста,
утримання житлового фонду, стан житлово-комунального господарства) – і все це в порівнянні з іншими
містами. Варто також зазначити, що аналіз можна проводити в динаміці, використовуючи при цьому
середні показники.
Для більшої об’єктивності для аналізування відбираю міста, які можна порівняти з моїм містом Долина,
виходячи з кількості населення чи з урахуванням географічних особливостей.
Можу сказати тільки слова щирої вдячності за систему муніципальної статистики і побажати ще
багато років продуктивної праці і досягнення нових успіхів», – координатор АСМС у Долині, спеціаліст
відділу економіки Долинської міської ради Мар’яна Кудибин.

