کد مدرک:

روشاجرایی تأمین و کنترل اعتبار

P-__-1-2-01

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 1از 3

 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی مشخص کردن رویه پیشبینی و پیشنهاد بودجه ،تأمین اعتبار از بودجه سالیانه و کنترل تعهد
اعتباری از بودجههای جاری و عمرانی ،مطابقبا قوانین و مقررات مالی شهرداریها و الزاماات درونساازمانی شاهرداری شایراز
درسطح شهرداری منطقه است.

 -2دامنه کاربرد :
دامنه این فرآیند کلیه اعتبارهای مندرج در بودجههای جاری و عمرانی پیشاز انجام عملیاتهای خرید و تامین کاال /خدمات،
انجام استعالمها و انعقاد قراردادها و تعهد اعتباری به بودجه برای خریدهای انجامشده و پروژههای اجراشده درطی تایید
گزارشهای تنخواهگردان ،فاکتورها و صورتوضعیت پروژهها درسطح شهرداری منطقه را دربرمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 منطقه  :شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «منطقه» نامیده میشوند. اداره  :اداره امورمالی شهرداری منطقه که در این روشاجرایی به اختصار «اداره» نامیده میشود. گروه بودجه  :گروه بودجه در مدیریت برنامهوبودجه زیرمجموعه معاونت برنامهریزی شهرداری شیراز ،که در اینروشاجرایی بهاختصار «گروه بودجه» نامیده میشود.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
 مسؤولیت اجرای این روشاجرایی برعهده مسؤول اعتبارات اداره امورمالی شهرداری منطقه است. مسؤولیت نظارتبر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری منطقه ،برعهده معاون اداریومالی منطقه است. مسؤولیت نظارتعالیه بر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز ،درخصوص پیشبینی و پیشنهاد بودجهسالیانه و درخواستهای متمم بودجه ،برعهده گروه بودجه مدیریت برنامهوبودجه زیرمجموعه معاونت برنامهریزی شهرداری
شیراز است.

تاریخ اولین صدور :

1332/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی تأمین و کنترل اعتبار

P-__-1-2-01

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 2از 3

 مسؤولیت نظارتعالیه بر حسناجرای این روشاجرایی درسطح شهرداری شیراز ،درخصوص کنترل تخصیص و تأمیناعتبارات درطی روند انجام معامالت ویا بررسی درخواستهای خرید ،برعهده اداره اعتبارات مدیریت امورمالی زیرمجموعه
معاونت اداریومالی شهرداری شیراز است.

 -5مراجع :
 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداریها -آخرین ویرایش. ماده  03آییننامه مالی شهرداریها. -بودجه جاری ،عمرانی و مشارکتی سالیانه شهرداری شیراز

 -6شرح روش :
 -1-6پیشنهاد تخصیص بودجه :
مطابق «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (پیشنهاد تخصیص بودجه)» (.)D-__-1-2-01

 -2-6کنترل اعتبارات :
مطابق «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (کنترل اعتبارات)» (.)D-__-1-2-02

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
 «فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (پیشنهاد تخصیص بودجه)» (.)D-__-1-2-01« -فلوچارت فرآیند تأمین و کنترل اعتبار (کنترل اعتبارات)» (.)D-__-1-2-02

 -2-7سوابق کیفیت :

تاریخ اولین صدور :

1332/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

کد مدرک:

روشاجرایی تأمین و کنترل اعتبار

مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه
کد

عنوان

1

گزارش عملکرد بودجه جاری /عمرانی

2

گزارش باقیمانده اعتبارات بودجه

3

فرم درخواست متمم بودجه جاری/عمرانی

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 3از 3

مدت بایگانی

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

√

مسؤول اعتبارات

واحد امورمالی

 3سال

√

مسؤول اعتبارات

واحد امورمالی

 3سال

√

مسؤول اعتبارات

واحد امورمالی

 2سال

الکترونیکی کاغذی

*

P-__-1-2-01

(سال)

*  :باتوجه به طراحی کلیه سوابق کیفیت مربوط به ایان فرآیناد ،در مادیریت برناماه و بودجاه معاونات برناماهریازی
شهرداری شیراز ،کدگذاری این سوابق کیفیت از رویه کدگذاری موردتایید مدیریت فوقالذکر تبعیت میکند.

 -3-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی راهبری تدوین بودجه سالیانه» (.)P-P-2-2-01 «روشاجرایی فرآیند انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02 «دستورالعمل انعقاد قرارداد» (.)P-__-1-2-02« -روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (.)P-__-1-2-04

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1332/04/22

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00

