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Контактна інформація

Як долучитись до АСМС

Органи місцевого самоврядування можуть 
долучитися до участі в системі, звернувшись з 
відповідним проханням до виконавчої дирекції АМУ. 
Детальну інформацію про умови участі в системі,  
логін та пароль для входу в АСМС представники 
територіальних громад України можуть отримати у 
виконавчій дирекції АМУ. Особи та організації, що 
зацікавлені в отриманні інформації АСМС та не є 
представниками органів місцевого самоврядування, 
повинні письмово звертатися з відповідним 
проханням до виконавчої дирекції АМУ. 

Міжнародний досвід

Електронні системи, що базуються на муніципальній 
статистиці, діють в багатьох країнах світу вже більше 
десяти років. Наприклад, в Канаді – система MIDAS – 
система аналізу муніципальної інформації та 
бенчмаркінгу територіальних одиниць провінції 
Онтаріо; в Польщі – система аналізу самоврядування 
всіх територіальних одиниць країни; в Норвегії – так 
звана «Мережа ефективності». В різних країнах 
завдання систем різняться, але незаперечним є той 
факт, що сучасні, сформовані та використовувані з 
допомогою мережі Інтернет системи муніципальної 
статистики потрібні і корисні територіальним 
громадам.
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Автоматизована система муніципальної статистики 
(АСМС) є результатом реформування методів збору 
муніципальної статистики Асоціації міст України (АМУ). 
АСМС розроблена в рамках проекту міжнародної 
технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст 
України», який у 2010-2015 рр. впроваджувала Федерація 
канадських муніципалітетів (ФКМ) у партнерстві з АМУ за 
фінансової підтримки Уряду Канади. 

З квітня 2015 року до грудня 2020 року ФКМ за фінансової 
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади 
впроваджує новий проект міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект 
ПРОМІС). Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення 
муніципального сектору в Україні, впровадження 
ефективного демократичного управління та прискорення 
економічного розвитку шляхом підвищення 
спроможності українських міст у сфері демократизації 
врядування та місцевого економічного розвитку; 
створення сприятливого середовища для розвитку 
малого та середнього бізнесу; підтримку процесу 
децентралізації та інтегрованого планування розвитку на 
місцевому, регіональному та національному рівнях. 

Буклет виданий в рамках Проекту ПРОМІС. Зміст буклету 
є виключно думкою АМУ і ФКМ та не обов’язково 
відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних 
справ Канади.



Автоматизована система муніципаль-
ної статистики (АСМС) – це електронна 
система збору, збереження та обробки інформації про 
основні сфери життєдіяльності територіальних громад 
та діяльності органів самоврядування.

Основна мета розробки АСМС – надати органам 
місцевого самоврядування дієвий інструмент 
ефектив-ного управління громадою. АСМС побудована 
так, що дасть змогу накопичувати дані муніципальної 
статистики протягом тривалого періоду та проводити 
відповідні порівняння як у межах однієї територіальної 
громади, так і для різних територіальних громад. 
Асоціація міст України (АМУ) планує використовувати 
інформацію АСМС для лобіювання спільних інтересів 
самоврядних територіальних громад перед органами 
влади вищого рівня.

Участь територіальних громад в АСМС

Участь територіальних громад в АСМС є добровільною 
та безкоштовною. Внеском громад в розвиток системи 
є розміщення в ній (через веб-сторінку) щорічно, раз 
на рік, результатів життєдіяльності своєї громади в 
різних сферах. Відповідно до методології АСМС в 
органах місцевого самоврядування за це відповідає 
спеціально призначена посадова особа – координатор, 
яка забезпечує збір інформації з різних управлінь та 
відділів, та направляє через мережу Інтернет уже 
сформовані необхідні таблиці з даними до бази даних 
системи.

Для чого це потрібно органам 
місцевого самоврядування
1. Інформація про місто, його життєдіяльність 

компактно сформована в організовану 
електронну базу даних без додаткових технічних і 
матеріальних витрат з боку міст, оскільки 
розміщена і обслуговується на сервері АМУ. Це 
дає можливість при мінімумі витрат часу і 
робочої сили максимально швидко знаходити 
потрібні дані, аналізувати їх, оперувати ними, 
використовувати їх при прийнятті управлінських 
рішень.

2. Інформація АСМС по кожному конкретному місту 
– це фактично готова інформація для складання 
профілю громади, інвестиційного паспорту та 
інших подібних документів, звітів в тому числі для 
різних категорій споживачів.

3. Інформація АСМС найбільше потрібна для 
обґрунтування прийняття оперативних та 
стратегічних управлінських рішень в різних 
сферах діяльності. Її аналіз дає можливість 
виявити проблемні (слабкі) місця в розвитку 
громади, визначити головні напрямки розвитку 
та діяльності.

4. Інформація АСМС фактично є базовою та 
кількісною характеристикою для оцінки 
ефективності діяльності ОМС, зокрема в частині 
надання послуг населенню.

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

6. Інформація АСМС – основа 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.

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

Що можна знайти в АСМС

На даний час описані та включені до АСМС наступні 
сфери життєдіяльності територіальних громад:
• населення, його склад, доходи та зайнятість;
• місцевий бюджет (доходи та видатки);
• економічний розвиток;
• комунальне господарство (водопостачання, 

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

• громадський транспорт;
• охорона здоров’я;
• освіта;
• соціальний захист;
• культура та мистецтво.

Як цим можна скористатись

Кожне місто, що є учасником АСМС і надало 
інформацію до бази даних системи, відповідно може 
скористатись як власною інформацією з різних сфер 
самоврядування, так і інформацією міст подібних за 
певними критеріями (кількістю населення, статусом, 
географією тощо). Основним «продуктом» АСМС є 
три види звітів в табличному та/ або графічному 
вигляді, які можна легко сформувати, переглянути, 
зберегти чи роздрукувати, слідуючи за підказками 
системи. Це  звіти: «Моє місто», «Порівняння міст»,    
«Cтандартний звіт» (за цілою низкою ключових, 
наперед визначених показників).н


