بیانیه سطح توافق خدمت نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خددمت " نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی "
را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای اجرای قانون (ماده  43و  43قانون برنامه و بودجه) توجه به اصل
مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت "نظارت بر طرح هدا و ردرو ه هدای ملدی و اسدتانی" توسد "سدازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان" ،کیفیت تحویل خدمت مذکور برای "دستگاههای اجرایی استان" مورد توافق قرار
گیرد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیتهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
با عنایت به بخشنامه شماره  23332مورخ  0431/14/10ریاست محترم جمهور ،تصویب نامده شدماره  0021021مدورخ
 0433/02/21شددورای اداری ،دسددتوراللمل شددماره  034311مددورخ ، 0431/13/11بخشددنامه شددماره  42211مددورخ
 0431/10/23سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شدماره  022023مدورخ  0431/14/04سدازمان برنامده و بودجده
کشور ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان خدمات خور را به صورت الکترونیکی در اختیدار خددمت گیرنددگان
قرار داده و موافقت میکند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:
ابالغ موافقتنامه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای به دستگاه اجرایی
ابالغ تخصیص بر اساس مصوبات کمیته تخصیص استان
تنظیم برنامه مدون برای بازدید از ررو ه های استان توس دفاتر مستقر در ملاونت هماهنگی بودجه
تنظیم گزارش های حاصل از بازدیدها و ارائه آنها به مقامات مسئول و دستگاه های اجرائی
ثبت گزارش های نظارتی در سامانه نظارت 3
اصالح موافقتنامه در صورت لزوم با توجه به بازدیدهای نظارتی به عمل آمده
دستگاههای اجرایی استان جهت دریافت خدمت می باید طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند:
قانون برنامه های توسله
قوانین بودجه ساالنه کشور
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون برنامه و بودجه
ضواب اجرایی قانون بودجه

دستوراللمل مبادله موافقتنامه های هزینه ای و سرمایه ای
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  0و 2
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند اطالعات مورد نیاز را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های اعالم شده ارائده
نمایند .همچنین دستگاه های اجرائی مکلف به همراهی با کارشناسان سازمان برای بازدید از ررو ه ها می باشند.
سامانه های درخواست خدمت  /ارائه خدمت:
https://nezarat.mpo-es.ir:58

مدارک الزم برای دریافت خدمت:
موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه اجرایی ،عملکرد سالهای قبل اعتبارات تملک دارائیهای سدرمایه
ای دستگاه اجرایی ،گزارش های نظارتی
مدت زمان انجام خدمت
در طول سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری
بین  3تا  1بار متغیر است
زمان دسترسی به خدمت
آن الین از طریق سامانه
استعالم (فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(
استلالم وجود ندارد
هزینه ها و پرداختها
ارائه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
نظارت بر طرح ها و ررو ه های ملی و استانی در طول سال انجام می رذیرد.

خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافدق نامده
اعالم خواهد شد

