
 یدستگاهها یا هیسرما یها یدارائ نظارت بر عملکرد بودجه تملکبیانیه سطح توافق خدمت 

 استان یاجرائ

 مقدمه

 یهکا  یدارائک  نظارت بر عملکرد بودجه تملکک  "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را  " استان یاجرائ یدستگاهها یا هیسرما

 

 هدف

نظارت  استان یاجرائ یها دستگاه یا هیسرما یها یدارائ نظارت بر عملکرد بودجه تملکهدف از توافقنامه سطح خدمت 

 باشد. یم ییاجرا یموافقتنامه دستگاه ها یاز خزانه و عملکرد فرمها یافتیدر ص،یبر تخص

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 

 

 مسوولیت:  

 مهورخ  0021021نامهه شهماره    بیمحترم جمهور، تصو استیر 10/10/0031مورخ  24442به بخشنامه شماره  تیعنا اب

مههورخ  02211، بخشههنامه شههماره   1/3/0031مههورخ  040411شههورای اداری، دسههتورالشمل شههماره    21/02/0043

سازمان برنامه و بودجه کشهور،   00/0/0031مورخ  022024سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره  23/0/0031

 خدمات گیرندگان به شرح زیر ارایه می دهد:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، خدمات خود را در اختیار 

 

   ییاجرا یدستگاهها ینظارت بر بودجه جار

 اول : قسمت

موافقتنامهه در سهامانه صهبا توسهر کارشهناگ دسهتگاه        یاز خزانه و عملکرد فرمهها  یافتیدر ص،یورود اطالعات تخص -0

 ییاجرا

 ییکارشناگ دستگاه اجرا دییو تا یاعتبارسنج اتیانجام عمل-2

 ییحساب دستگاه اجرا یاز خزانه، و عملکرد توسر ذ یافتیدر ص،یتخص دییو تا یاعتبارسنج -0

 استان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد قیاز خزانه، و عملکرد توسر گروه تلف یافتیدر ص،یتخص دییو تا یاعتبارسنج -4

 اعتبارت توسر سازمان برنامه و بودجه کشور قیتلف -4

 دوم: قسمت

 خزانه  سییر دییکارشناگ خزانه و تا دییمنبع در سامانه صبا و تا کیاعتبارات به تفک یاطالعات پرداختورود  -0

 استان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد قیآن توسر گروه تلف دییخزانه و تا یاطالعات پرداخت یبررس -2

 سازمان برنامه و بودجه کشور قیآن توسر گروه تلف دییخزانه و تا یاطالعات پرداخت یبررس -0

 ییاجرا یدستگاهها یبر بودجه عمران نظارت

 یاتینظارت عمل اول : قسمت

 ییپروژه ها در سامانه نظارت توسر کارشناگ دستگاه اجرا شرفتیپ زانیورود اطالعات فهرست پروژه ها و م -0



 استان یزیو برنامه ر تیریاز پروژه ها توسر کارشناسان سازمان مد دیبازد -2

 استان یزیو برنامه ر تیریتوسر سازمان مد یاطالعات نظارت دییتا -0

 استان و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور یزیو برنامه ر تیریتوسر سازمان مد یگزارش نظارت هیته -4

 ینظارت بر عملکرد مال دوم : قسمت

 ییو پرداخت خزانه در سامانه نظارت توسر کارشناگ دستگاه اجرا یورود اطالعات عملکرد مال -0

 استان یزیو برنامه ر تیریاطالعات توسر کارشناسان سازمان مد یبررس -2

 استان یزیو برنامه ر تیریتوسر سازمان مد یاطالعات نظارت دییتا -0

 استان و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور یزیو برنامه ر تیریتوسر سازمان مد یگزارش نظارت هیته -4

 

 خدمت افتیدر یزم برامدارک ال

 هیسهرما  یهها یدارائ قبل اعتبارات تملهک  یعملکرد سالها ،ییدستگاه اجرا یا هیسرما یهایدارائ اعتبارات تملک موافقتنامه

 ینظارت یگزارش ها ،ییاجرا دستگاهی ا

 

 زمان انجام خدمت مدت

 طول سال در

 

 یمرتبه مراجعه حضور تعداد

 )است ریمتغ)بار  1تا  4 نیب

 

 به خدمت یدسترس زمان

 سامانه قیاز طر نیآنال

 

 :ی(دستگاه نیمشترک ب یندهایفرآ) استعالم

 وجود ندارد استشالم

 

 ها و پرداخت ها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 .ردیپذ یدر طول سال انجام م یدستگاه اجرائ یا هیسرما یهای دارائ بر عملکرد بودجه تملک نظارت

 

 



 توافقنامه خاتمه

موضهو    یقبله  اطهال  سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با  استیر صیبه تشخ چنانچه

 .گرددی م مالاع موافقتنامه خاتمه

 

 

 

 

 

 

 


