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 : هدف -1

بینی و پیشنهاد بودجه، تأممین اتباأار از بودجأه یأاهیا ه و کنبأرد ت هأد مشخص کردن رویه پیشاجرایی شروهدف از تدوین این 

یازما ی شهرداری شأیراز دریأط  ها و اهزامات درونبا قوا ین و مقررات ماهی شهرداریهای جاری و تمرا ی، مطابقاتبااری از بودجه

 شهرداری منطقه ایت.

 دامنه کاربرد : -2

های خرید و تامین کاال/ خدمات، ا جام از ا جام تملیاتهای جاری و تمرا ی پیشاین فرآیند کلیه اتباارهای مندرج در بودجهدامنه 

های های اجراشده درطی تایید گزارششده و پروژهها و ا  قاد قراردادها و ت هد اتبااری به بودجه برای خریدهای ا جامایب الم

 گیرد.دریط  شهرداری منطقه را دربرمی هاوض یت پروژهو صورتگردان، فاکبورها تنخواه

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شو د. امیده می« منطقه»اجرایی به اخبصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

 شود. امیده می« اداره»اجرایی به اخبصار اداره امورماهی شهرداری منطقه که در این روش اداره : -

-ریزی شهرداری شیراز، که در این روشوبودجه زیرمجموته م او ت بر امهگروه بودجه در مدیریت بر امه روه بودجه :گ -

 شود. امیده می« گروه بودجه»اخبصار اجرایی به

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 قه ایت.اجرایی برتهده مسؤود اتباارات اداره امورماهی شهرداری منطمسؤوهیت اجرای این روش -

 منطقه ایت.وماهی م اون اداریبرتهده دریط  شهرداری منطقه،  اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤوهیت  ظارت -

بینی و پیشنهاد بودجه یاهیا ه و ، درخصوص پیشاجرایی دریط  شهرداری شیرازاجرای این روشتاهیه بر حسنمسؤوهیت  ظارت -

 ایت. ریزی شهرداری شیرازبر امهم او ت وبودجه زیرمجموته ه بودجه مدیریت بر امهگروبرتهده  های مبمم بودجه،درخوایت
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، درخصوص کنبرد تخصیص و تممین اتباارات اجرایی دریط  شهرداری شیرازاجرای این روشتاهیه بر حسنمسؤوهیت  ظارت -

وماهی اداریم او ت اداره اتباارات مدیریت امورماهی زیرمجموته برتهده های خرید، درطی رو د ا جام م امالت ویا برریی درخوایت

 ایت. شهرداری شیراز

 : مراجع -5

 آخرین ویرایش. -هامجموته قوا ین و مقررات شهر و شهرداری -

 ها. امه ماهی شهرداریآیین 30ماده  -

 بودجه جاری، تمرا ی و مشارکبی یاهیا ه شهرداری شیراز -

 : شرح روش -6

 یشنهاد تخصیص بودجه :پ -6-1

 (.D-__-1-2-01« )فلوچارت فرآیند تممین و کنبرد اتباار )پیشنهاد تخصیص بودجه(»مطابق 

 : کنترل اعتبارات -6-2

 (.D-__-1-2-02« )فلوچارت فرآیند تممین و کنبرد اتباار )کنبرد اتباارات(»مطابق 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-1-2-01« )مین و کنبرد اتباار )پیشنهاد تخصیص بودجه(فلوچارت فرآیند تم» -

 (.D-__-1-2-02« )فرآیند تممین و کنبرد اتباار )کنبرد اتباارات( فلوچارت» -

 سوابق کیفیت : -7-2
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 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 جاری/ عمرانی گزارش عملکرد بودجه 1

* 

 سال 3 واحد امورمالی مسؤول اعتبارات  √

 سال 3 واحد امورمالی مسؤول اعتبارات  √ گزارش باقیمانده اعتبارات بودجه 2

 سال 2 واحد امورمالی مسؤول اعتبارات  √ فرم درخواست متمم بودجه جاری/عمرانی 3

ریأزی شأهرداری ابق کیفیت مربوط به این فرآیند، در مدیریت بر امه و بودجه م او أت بر امأه* : باتوجه به طراحی کلیه یو

 کند.اهذکر تا یت میشیراز، کدگذاری این یوابق کیفیت از رویه کدگذاری موردتایید مدیریت فوق

 مدارک مرتبط : -7-3

 (.P-P-2-2-01« )اجرایی راهاری تدوین بودجه یاهیا هروش» -

 (.P-__-1-2-02« )ایی فرآیند ا جام م امالتاجرروش» -

 (.P-__-1-2-02« )دیبوراه مل ا  قاد قرارداد» -

 (.P-__-1-2-04« )اجرایی برریی و صدور ایناد ماهیروش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

  


