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Система показників АСМС
 комплексний  опис всіх найважливіших сфер 

життєдіяльності територіальних громад  та  їхніх  
органів місцевого самоврядування (ОМС)

 800 показників , з них 
• 80 % -абсолютні 
• 20% -відносні 

2



Структура системи показників 
АСМС:

 Населення, його склад. Зайнятість та доходи.
 Бюджет - доходи. Бюджет - видатки.
 Економічний розвиток.
 Централізоване водопостачання.
 Централізоване водовідведення.
 Централізоване теплопостачання.
 Житловий фонд.
 Благоустрій.
 Тверді побутові відходи (ТПВ).
 Громадський транспорт.
 Соціальний захист.
 Освіта.
 Охорона здоров’я.
 Культура та мистецтво
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Типи показників

Ключові
Обов”язкові
Детальні
20 % показників розраховуються автоматично 
Всі показники   = обов’язкові ( в т.ч. ключові ) 
+ автоматично розраховані АСМС  + детальні.
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Типи показників та їх особливості. 
Цільові групи користувачів.

Показники Особливості Основна цільова група Мета використання

Ключові Коротко, найбільш точно
описують сферу в цілому.

Управлінці вищої ланки: міський
голова, заступники міського голови

Для прийняття тактичних і
стратегічних управлінських
рішень

Обов’язкові Описують сферу по
основним точкам оцінки,
дають можливість з’ясувати
сильні і слабкі її сторони

Управлінці  середньої ланки:  
директори  департаментів, 
начальники управлінь, відділів

Для оцінки проектів рішень,
прийняття оперативних
рішень на своєму рівні

Детальні Заповнюються для
накопичення більш
детальної інформації в
певній сфері

Для профільних фахівців Для підготовки та
обґрунтування варіантів
проектів рішень
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Способи участі міст в АСМС
Кількість
показників, що
необхідно
заповнити

Оцінка
використання
АСМС

Переваги способу Примітка

1
спосіб

близько 200
(ключові)

допустима Мінімальні затрати
людських ресурсів

Збирається мінімально потрібна кількість
показників, тому можливості АСМС
використовуються мінімально

2
спосіб

близько 500
(обов’язкові )

хороша 1.База даних достатньо
широка, при наявності
заповнення базових –
автоматично
розраховується ще низка
показників.
2. Менші затрати людських
ресурсів порівняно з
способом 3.

Не по всім показникам системи можна буде
робити порівняння

3
спосіб

Близько 800 (всі
(обов’язкові +
детальні) без 142
автоматично
обчислених) )

найкраща 1.Широка база даних ОМС
на сервері АМУ.
2.Можливість проводити
порівняння по більшій
кількості показників як
своєї громади по рокам ,
так і своєї громади з
подібними громадами

Щорічно, 1 раз на рік, збирати і надавати
інформацію (більше 90% інформації, що
збирається є власною інформацією ОМС,
комунальних підприємств. Решта інформація з
держстатистики (експрес-випуски, бюлетені,
тощо)
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Детальніше про показники по 
сферам .

Шаблон для збору інформації

Практикум
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Практикум
Заходимо на початкову сторінку АСМС asms.org.ua
Вводимо логін та пароль, заходимо на сторінку свого міста

в АСМС
Заходимо на вкладку Завдання

Натискуємо на завдання …АСМС облзнач 2016 -2016-…

З сторінки завдання вивантажуємо  на комп’ютер файл із
Шаблон для надання відомостей: …xls та 
Посилання на інструкцію: instrukciya …_.doc

Відкриваємо файл  pokazniki_asms_oblznach_2014.xls
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http://asms.org.ua/sites/default/files/template/pokazniki_asms_oblznach_2014_0.xls
http://asms.org.ua/sites/default/files/content/manual/instrukciya_do_zavdannya_asms_2014__6.doc
http://asms.org.ua/sites/default/files/template/pokazniki_asms_oblznach_2014_0.xls


Особливості роботи з шаблонами

первинне джерело інформації  від міст
формується системою автоматично, 
не можна змінювати його формат в цілому 

(порядок таблиць, їх назви тощо) , 
формати окремих  таблиць 
формати окремих показників

Не можна змінювати тип файлу .xls ,  а не .sxls
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Особливості роботи з шаблонами

Всі дані в числовому  формат і (цілий або 
десятковий з двома знаками після коми в 
залежності від значення показника).  
В дробовому значенні використовується знак коми, 

тобто наприклад, «23,45», а не «23.45».  
В одне поле (комірку) вноситься тільки  одне

значення. Якщо є необхідність показати 2 або 
більше значень, то їх можна внести  в коментарі 
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Аналіз файлу pokazniki_asms
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http://asms.org.ua/sites/default/files/template/pokazniki_asms_oblznach_2014_0.xls


Практичні рекомендації  координатору 
по збору даних 

Отже,
• Завантажити Ш + І на свій комп'ютер;
• Разом із супровідним листом (або лист з резолюцією) направити; 

Ш + І у відповідні служби (чітке завдання+точна дата);
• Зібрати від служб Ш у визначені дати;
• Закумулювати всі дані в Ш на комп'ютері координатора;
• Завантажити заповнений Ш в систему;
• Здійснити обробку даних;
• Перевірити дані на  наявність помилок  - «Тільки з помилками»;
• Виправити дані в системі (не більше 2-Х) або внести зміни в Ш і 

перезавантажити Ш з допомогою адміністратора системи.
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Дякую за увагу !

13


	�Система показників АСМС. Шаблон для збору даних.�Практичні рекомендації по збору даних.
	Система показників АСМС
	Структура системи показників АСМС:
	Типи показників
	Типи показників та їх особливості. Цільові групи користувачів.
	Способи участі міст в АСМС
	Детальніше про показники по сферам .�Шаблон для збору інформації
	Практикум
	Особливості роботи з шаблонами
	Особливості роботи з шаблонами
	Аналіз файлу pokazniki_asms  
	Практичні рекомендації  координатору по збору даних 
	Слайд номер 13

