
  (سامانه سبا)بر عملکرد اعتبارات هزینه ايسامانه نظارت نام خدمت : -1
اعالم شاخص هایی براي تهیه گزارش هاي استنتاجی نظارتی  -پرداختی و عملکرد–دریافت اعتبارات هزینه اي مصوب  شرح خدمت :  -2

تهیه و ارایه گزارش هاي  -یا گزارش هاي تحلیلی کنترل و نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه اي دستگاه اجرایی در سطح استان
 نظارتی 

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1شیوه ارائه خدمت      -3
 مراحل انجام خدمت و زمانبندي اجراي خدمت -4

 
زمان انجام   مراحل انجام خدمت  ردیف

  کار(حداقل)

زمان انجام 

  کار (حداکثر)

عنوان واحد 

  مراجعه

  شخص مورد مراجعه  مکان مراجعه

روز 2  روز کاري2  مرکزابالغ اعتبار از   1

  کاري

  نورانی -عابدي آقاي  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

روز 7  روز کاري7  توزیع اعتبارات هزینه اي بر اساس حقوق و مزایا و سایر  2
  کاري

  نورانی -عابدي آقاي  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

روز 1  روز کاري1  تصویب توزیع اعتبارات در شوراي برنامه ریزي  3

  کاري

  نورانی -عابدي آقاي  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

روز 3  روز کاري3  ابالغ اعتبارات استانی به دستگاههاي اجرایی توسط گروه تلفیق  4

  کاري

  آقاي نورانی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

روزکار30  روزکاري30  تهیه پیش نویس و ورود اطالعات موافقتنامه توسط دستگاه اجرایی  5
  ي

  دستگاه اجرایی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

روز 3  روز کاري3  تائید اطالعات و داده هاي درج شده در موافقتنامه توسط گروههاي بخشی  6

  کاري

 -آقاي صفریان -خانم امینی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

  آقاي چکا

روز 1  روز کاري1  پرینت موافقتنامه توسط گروه تلفیق  7

  کاري

  آقاي نورانی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه

  دستگاه اجرایی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري4  روزکاري4  امضا موافقتنامه توسط دستگاه اجرایی  8

  آقاي صفریان-آقاي چکا -خانم امینی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري2  روزکاري2  تائید موافقتنامه توسط گروه بخشی  9

  آقاي نورانی  سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري1  روزکاري1  موافقتنامه توسط گروه تلفیقتائید   10

  عابديآقاي   سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري1  روزکاري1  تائید معاون بودجه سازمان  11

  پیش قدمآقاي   سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري1  روزکاري1  تائید رئیس سازمان   12

  کلته آقاي  سازمان برنامه و بودجه  بودجه  روزکاري1  روزکاري1  درج شماره و تاریخ موافقتنامه و ارسال به دستگاه اجرایی(توسط دبیرخانه)  13

 مدارك مورد نیاز: ندارد -5
    فرم هاي مورد نیاز خدمت: ندارد -6


