
АСМС-сучасний інструмент 
управління містом



Автоматизована система муніципальної 
статистики–

електронна система збору, збереження та обробки інформації 
про основні сфери життєдіяльності територіальних громад та 

діяльності органів самоврядування 



Передумови створення АСМС
 Широкий спектр наявної статистичної інформації (власні
системи моніторингу міст, статистична звітність підприємств,
організацій, установ, збір інформації для ПСЕР, щорічні випуски
АМУ “Фінансовий стан міст”, “Соціально-економічні показники
міст” )

 Готовність і здатність багатьох громад працювати прозоро,
аналізувати динаміку розвитку своїх територій, вивчати передові
практики та запроваджувати їх в своїх громадах

 Наявність позитивного досвіду створення і функціонування
подібних систем (Канада, Польща, Норвегія)

ІНІЦІАТИВА  І  ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ  АМУ

ПІДТРИМКА ПРОЕКТу МЕРМ 



 Розробити інструмент для оцінки і аналізу
життєдіяльності міст та ефективності роботи
місцевого самоврядування

 Створити відповідну базу даних у всіх сферах місцевого
самоврядування

 Створити зручний інструмент МЕР, доступний для
керівників громад, посадовців і громадян

 Залучити місцеве самоврядування до порівняльного
аналізу(бенчмаркінгу) та використання передового
досвіду

Мета створення



Логічна схема  АСМС

Асоціація міст 
України

веб-сторінка
АСМС

Звіти :
-Моє місто;
-Порівняння міст;
-Стандартні звіти

Звіти :
-Моє місто;
-Порівняння міст;
-Стандартні звіти

Дані міста  за    ....рік, 

БД БДБД



Для чого це містам 

АСМС для кожного конкретного міста  - власна база даних 
про місто з широким переліком показників  на сервері АМУ, створена без 

технічних та матеріальних затрат, де  знаходиться 
ГОТОВА  ІНФОРМАЦІЯ для

для підготовки та прийняття виважених оперативних та стратегічних
рішень;
для проведення кількісного аналізу та побудови прогнозів розвитку
міста практично в усіх сферах;



Для чого це містам 
Готова інформація для

 для профілю громади, інвестиційного паспорту та інших подібних
документів, звітів в тому числі для різних категорій споживачів;

 для проведення бенчмаркінгу (порівняльного аналізу) територіальної
громади, можливість дізнатись кількісну інформацію про інші міста
України, виявити кращі результати та передовий досвід, вивчити та
застосувати його;



Для чого це містам 
Інформація АСМС

 є базовою та кількісною характеристикою стану розвитку громади, в 
т.ч. в частині надання послуг населенню.

 доцільно використовувати для забезпечення прозорості діяльності 
АСМС та інформування громади про діяльність місцевої влади

Використання АСМС свідчить про високий рівень менеджменту в ОМС та 
покращує імідж влади як серед посадовців, так і серед пересічних 
громадян



Для чого це АМУ ?

Для лобіювання та захисту  інтересів місцевого 
самоврядування в цілому та територіальних 

громад зокрема в центральних та регіональних
органах державної влади



АСМС
 Робоча експлуатація системи містами - з

07.03.2013 –більше 43 тис.звернень
 Станом на 01.07.2016 в базі користувачів більше

270 міст
 Зібрана інформація 2011-2016 рр.
 Щорічно 100 міст надають інформацію
 Кількість даних різна , від 200 до 850 заповнених 

показників
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АСМС
Якість даних теж різна : помилки ,які визначає 
система і помилки, що можуть визначити тільки 
виконавці.
 Якість звітів залежить :
від кількості міст, що приймають участь та

точності даних, які завантажують в систему
координатори.
Від кількості показників, які внесе виконавець:

чим більше- тим якісніший і точніший аналіз
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Координатори АСМС на місцях :

Призначені міським головою відповідальні посадовці, які
мають посилені повноваження щодо АСМС в місті

Фахівці, що володіють знаннями щодо великих масивів
інформації про місто в різних сферах

Є носіями, провідниками впровадження і використання
даних БД АСМС в своїх містах іншими фахівцями і
посадовцями
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Дякую за увагу !
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