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Веб-сторінка АСМС.
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

Горизонтальне меню :
Бібліотека!!! Новини !!!

Ліве меню :
 Інструкції !!!  
Звіти
Завдання
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Користувачі   misto 1    mistomer
 misto1  - координатор, відповідальний за збір і 

внесення інформації в АСМС

 mistomer – міський голова/керівництво міста,          
переглядач

 misto…. – переглядачі з міст
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Звіти
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Звіти
 основний продукт системи; 
 користувач АСМС може побудувати самостійно;
 табличну та/або графічну форму;
 можна роздрукувати чи експортувати в  «Excel «та 

«Adobe PDF» .
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 при прийнятті стратегічних та оперативних 
управлінських рішень;

 для аналізу розвитку міста;
 для визначення основних тенденцій розвитку (на основі 

ключових показників);
 визначення факторів, що впливають на теперішній стан 

міста(на основі розширеного переліку показників);
 при розробці програм соціально-економічного розвитку, 

при складанні звітів, розробці профілю громади та 
інвестиційного паспорту.
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Населення. Зайнятість та доходи. Показники  даної сфери описують кількість, 
статеву та  вікову структуру, приріст та фізичне переміщення населення, дають 
можливість оцінити трудові ресурси міста, їх доходи та зробити висновки про їх зміни.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників. Кількість зареєстрованих 
безробітних. 
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Бюджет доходи. Бюджет видатки. Показники бюджетної сфери описують доходну та видаткову
частину міського бюджету: загальний, спеціальний фонди, їх субвенції, дотації, бюджет розвитку, 
місцеві податки та збори тощо. Для більшості статей доходів введено кілька варіантів значень ( 
план-розрахунок мінфіну, план-рішення ради, уточнений план та факт ), що дасть можливість
проаналізувати планування доходної частини бюджету та   виконання видаткової частини. 
Автоматично обраховуються показники в розрахунку на 1 жителя 

Доходи міського бюджету на 1 жителя
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Економічний розвиток. Показники даної сфери описують стан розвитку 
підприємництва та промисловості в місті. Вся інформація цієї сфери використовується 
для підведення підсумків та розробки прогнозів програм економічного розвитку громад 
та територій. Аналіз показників економічного розвитку допоможе вчасно розпізнати 
небажані тенденції в секторі реальної економіки. Низка показників в розрахунку на 1 
жителя дозволить провести порівняльний аналіз своєї громади з іншими за рік чи в 
динаміці. 
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Показники сфер житлово-комунального господарства описують сфери як послуги, що 
надаються населенню. Тому виділено 4 групи показників : фізична доступність до послуги, якісна 
оцінка послуги, кількісна оцінка послуги, фінансові результати діяльності комунальних 
підприємств, що надають послугу. 

Водопостачання, водовідведення. Накопичення та аналіз показників цих сфер по роках дасть 
можливість чітко зорієнтуватися, де слабкі сторони надання послуг водопостачання/водовідведення 
і як зменшити неефективні втрати води та електроенергії при наданні цієї послуги населенню 
(показники втрати води, енергоефективності, інші). 

Фінансові результати діяльності комунальних підприємств водопостачання та водовідведення 
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Теплопостачання. Відслідковуючи статистику функціонування сфери 
теплопостачання, діяльності комунальних підприємств, що надають цю 
послугу, керівник зможе чітко розуміти, де саме приховані резерви 
енергозбереження в місті. Порівняння себе з іншими містами дасть 
можливість виявити передові практики енергозбереження в сфері 
теплопостачання.
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Житловий фонд. Перелік показників у даній сфері досить 
широкий і навіть може видатися надлишковим. Разом з тим, 
рівень і якість життя населення залежить у значній мірі від 
послуги по обслуговуванню житла та прибудинкової території. А 
рівень послуги залежить від вчасної та повної її оплати 
споживачами. 
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Тверді побутові відходи.  Перелік показників в даній сфері дасть можливість оцінити рівень міста з 
точки зору свідомого відношення до довкілля, правильного поводження з твердими побутовими 
відходами. Динаміку змін можна буде побачити аналізуючи відповідні показники, паралельно 
оцінюючи роботу підприємств, що мають справу з ТПВ.

Кількість контейнерів для збору  ТПВ всього 2011, 2012 рр.  
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 Благоустрій. Сфера благоустрою включає загальні показники, що описують
благоустрій, та показники з озеленення, з зовнішнього освітлення. Ціла низка
показників описує дорожньо-мостове господарство.

 Охорона здоров’я. Перелік показників даної сфери дає можливість описати
динаміку розвитку сфери охорони здоров’я в місті, оцінити стан громадського
здоров'я – однієї з головних цінностей громади.

 Освіта. Перелік показників у сфері освіти описує дошкільну, загальноосвітню та
позашкільну освіту. Освіта розглядається з точки зору освітньої послуги. Між
значеннями запропонованих показників в сфері освіти, можна встановити чіткі
залежності, як наприклад, між кількістю учнів в класі і показником навченості.
Важливою рисою є наявність планових та фактичних значень бюджетної
забезпеченості вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів в школах та
позашкільних закладах освіти.

 Культура. Досить широкий перелік показників у цій сфері зумовлений можливою
наявністю великої кількості елементів інфраструктури сфери культури у містах.
Такий перелік повинен охопити, перш за все, великі міста, а менші – заповнюють
те, що до них відноситься. Значним елементом системи культури в наших містах є
бібліотеки. Цікавим показником в цьому плані є % оновлення книжкового фонду.
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Порівняння міст

 Для бенчмаркінгу та виявлення кращих практик

Є такі групи порівняння 
 за кількістю населення;
 за статусом міст;
 за регіональною ознакою.
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Стандартні звіти
виключно табличної форми. 
для формування треба мінімальна кількість 

параметрів. 
включають інформацію по всіх містах-учасниках 

або по певній групі порівняння, за кількістю 
населення, за статусом, за географією 
або для всіх ключових показників
 або для показників вибраної сфери чи для 

спеціально визначених показників стандартних 
звітів.
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Підсумок
 Звіти, які користувачі АСМС можуть побудувати - наочні, охоплюють 

максимально широкий сегмент життєдіяльності  територіальних 
громад ;

 Звіти “Моє місто”;
 Звіти “ Порівняння міст”;
 Стандартні звіти;
 Якість звітів залежить від кількості міст, що приймають участь та 

точності даних, які завантажують в систему координатори. Чим 
більше показників заповнить місто, тим більше кращий і точніший 
аналіз, побудований на їх основі.
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Дякую за увагу !
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