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بخشنامه بودجه سال  1400شهرداريهاي كشور

بسماهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
بخشنامه بودجه سال  1400به عنوان نقشه راه مالی ساال یننا ه شاهرداري هااي كشاور باا هوجاه باه شاران ،ای
رونکردهاي كالن برنامه و بودجه اي و در چارچوب قوانين مقررات و اسناد باالدستی ناظر بر مساوولي هاا و وظاان
شهرداري ها هنظيم ش ه اس  .همان گونه كه مقام م ظم رهبري(م ظ ه ال الی) در رهنمودهاي ه يين ش ار ساال هبياين
رمودهان برنامه رونق هولي جهش هولي و اجراي سياس هاي ك ی اقتصاد مقاومتی راهبرد ك ي ي نظام باوده و بانا
رونکردها و اصالحات ساختار بودجه از جم ه بودجه شهرداري ها به نحوي ه يين شود كه با اجراي سياس هااي ماالی
انبساطی و منضب ،موجبات هغيير چشمگير شود .انن موضوع به دليل همزمانی ه ونن و اجراي بودجه شهرداري با یغااز
س ه ج ن در سال  1400بيش از گذشته اهمي هغييرات بنيادي در بودجه را نشان می ده .
بودجه شهرداري ها در سال  1400با رونکرد شفاف سازي كامل مالی هوس ه ان یوري هااي ناونن هوجاه ونا ه باه
خالقي و نویوري در همامی حوزه هاي م نرن شهري و هاكي بر دریم هاي قابل اهکاء و اقا امات ساازگار باا محاي،
زنس

در چارچوب دستورال مل بودجه ابالغی هوس ،وزنر محترم كشور و اصالحات ب ي ین ههيه و هنظيم گردد.

فصل اول -راهبردها و سياستها
بودجه سال  1400شهرداريها بانستی باعنان به سياس هاي ابالغی مقام م ظم رهبري (م ظ هال الی) و دول ها بير و
امي و اولون ها و مقتضيات مح ی ه ونن گردد.
 -1-1راهبردهای اساسی
اهم راهبردهاي سال  1400شهرداريهاي كشور:
 )1بازنابی هون هم نی و اصال بخشی در رینن هاي بازی رننی شهري با هوجه به سن م ی م ماري و شهرساازي
انرانی ا اسالمی
)2

ارهقاء هاب یوري شهري در برابر حوادث به ون ه بيماري هاي راگير از جم ه كرونا و كاهش یثاار اقتصاادي ین
بر دریم و هزننهها و هقون سازوكارهاي الزم

)3

بسترسازي زنس بوم كاری رننی و ن ی رننی و هوس ه كسب و كار دانش پانه در شهر

)4

ا زانش خوداهکانی و دریم هاي پان ار با اولون دهی به شراك و سرمانه گاذاري بخاش خصوصای در راساتاي
هوس ه اقتصاد شهر

)5

اولون بخشی به محرومي زدانی از با هاي ناكاریم نا محالت كمبرخوردار باا پيشابرد پرشاتاب طار هااي
محرك هوس ه(پرچم دار)
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)6

هوشمن سازي و هوس ه خ مات غيرحضوري شهرداري با بکاارگيري ابزارهاا و ساامانههااي نکپارچاه و هوسا ه
زنرساخ هاي مرهب،
هاي اجتماعی با رونکرد مشارك جونی شهرون ان

)7

ا زانش نشاط سرزن گی رهنگی و ضي

)8

هما زانی و هقون همکاريهاي بيندستگاهی و اجراي طر هاي مشترك با دنگر نهادهاي خ ماترسان شهر

)9

ارهقاء شاخص هاي محي ،زنس شهري و كنترل و پانش الي خ مات شاهري ا ازانش بهاره وري سابز و
كاهش یالنن ه ها و یلودگی هاي محيطی

 )10ا زانش بهرهروي منابع و سرمانههاي شهرداري به ون ه نيروي انسانی و هوانمن سازي ینها
 )11گسترش یموزش و مهارت هاي شهرون م ار و هوانمن سازي اجتماعات مح ی همسو باا نيازهاا و سياسا هااي
هوس ه شهر
 )12بازارنابی و برن ننگ (نادسازي) شهري با همركز بر مزن هاي رقابتی و رون ادخيز كردن شهرها
 )13ع ال هوزن ی در خ ماترسانی به اقشار گوناگون و دستيابی به شهرهاي دوست ار م ول كودك سالمن و ...
 )14جمعسپاري خ مات الکترونيکی جه هکرنم ذننف ان ك ي ي شهرداري
 )15هوس ه درونزا و اهمام پروژه هاي شهري نيمه همام با لحاظ رقاب پذنري شهري
 )16هوس ه حمل و نقل همگانی با ه ف هوس ه انسانمحور شهر
 )17امني دادهها در شهرداري و رعان اصول پ ا ن غيرعامل در هماامی حاوزههاا باه ونا ه نااوري اطالعاات و
ارهباطات
 -2-1سیاستهای اجرایی
سياس هاي اجرانی سال  1400به شر اعالم میگردد:
 )1اصال و هقون منابع موجود دریم ي و هأمين منابع ج ن بهرهگيري از ابزارهاي نونن هأمين مالی ازجم اه انتشاار
اوراق مشارك

اننانس مشارك م نی با بخش خصوصی و استفاده از وام بانکی

 )2خرن و استفاده از كاالها و خ مات داخ ی با رونکرد حمان از كار و سرمانه انسانی داخ ی
 )3انمن سازي شهر در مقابل سوانح و حوادث طبي ی و انسانساخ با اولون احياء بهساازي و نوساازي با ا هااي
رسوده و ناكاریم شهري احياء و مرم با هاي ارزشمن رهنگی هارنخی و هوانمن سازي مناطق حاشيهنشاين
با مشارك سانر دستگاهاي اجرانی
 )4گسترش یموزش الکترونيکی و ارهقاء رهنگ شهرون ي (حقوق و هکالي شهرون ي)
 )5انجام مطال اهی نی زنس محيطی هرا يکی اقتصادي و  ...براي پروژهاي بزرگ مقياس
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 )6نظارت بر الي ها طر هاي عمرانی و ههيه گزارشهاي ارزنابی عم کرد و نتانج حاص ه از اجراي بودجاه هوسا،
م اون برنامه رنزي و هوس ه سرمانه انسانی نا واح مربوطه شهرداري و هطبيق انن گازارشهاا باا گازارشهااي
ارسالی واح هاي اجرانی به لحاظ پيشر

كار (رنالی و يزنکی)

 )7اولون بن ي طر ها و پروژهها با هأكي بر هکميل طر هاي نيمههمام
 )8كمک به هوس ه ورزش همگانی با رعان پروهکلهاي ابالغی به اشتی
 )9م نرن مصرف با هأكي بر اجراي سياس هاي ك ی اصال الگوي مصرف
 )10واگذاري بخشی از پروژهاي م نرن شهري به استارت یپ ها(نوی رنن ها) شرك هاي دانش بنيان و صاحب ن
یوري
 )11انجاد و هوس ه پهنه ها و نواحی نویوري و مراكز رش شهري
فصل دوم – تكاليف بودجهاي
 )1مطابق با ماده  15قانون نوسازي و عمران شهري شهرداريها مک ان برنامه عم يات نوسازي عمران و
اصالحات شهر را در چارچوب دستورال مل ابالغی وزارت كشور به شماره  34492مورخ  1394/08/09ه ونن و
براي هصونب به مراجع ذيرب ،ارسال نمانن .
شهرداريهانی كه بر اساس مبانی وق برنامه پنجساله ههيه و در دس اجرا دارن بان در ههيه بودجه سال 1400
برنامهها طر ها و الي هاي مربوط به برش نکساله برنامه مزبور را مبناي ههيه بودجه قرار دهن .
 )2درصورهیكه بودجه ساالنه شهرداري مشتمل بر هبصرههانی مبنی بر اجازه شهرداري براي انجام الي هاي
مشخص میباش ضرورت دارد پيشبينی منابع مرهب ،با الي هاي من رج در هبصرههاي بودجه نادش ه بهصورت
روشن و صرنح ارائه گردد .ب نهی اس ارائه انن هبصرههاي بودجه ب ون پيشبينی منابع و لحاظ نمودن ردن هاي
اعتباري مشخص ممنوع خواه بود.
 )3پيشبينی اعتبارات الزم براي اجراي ك يه هکاليفی كه در قانون برنامه ششم هوس ه و سانر احکام و قوانين
مربوطه بر عه ه شهرداريها قرار دادهان ازجم ه قانون هواي پاك قانون بودجه سنواهی كشور
 )4ك يه هزننهها و پرداخ هاي شهرداري میبانس به استناد ماده  79قانون شهرداري و ماده  33ینيننامه مالی
شهرداريها انجام شود.
 )5الزام به انجام هکالي قانونی كه بهنوعی داراي بار مالی براي شهرداري میباشن وع م انجام هرنک از ینها در
موع مقرر جرائم و هزننههاي اضا ی به شهرداري هحميل خواه نمود .ازجم ه ارائه اظهارنامه ارزشا زوده ماده
 169مکرر قانون مالياتهاي مستقيم سامانه مطالبات و ب هی دول و.....
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 )6پيشبينی اعتبار براي هکالي حوزه خ مات شهري و عمرانی ازجم ه:
ال

 -ه مير و نگه اري هأسيسات و ابنيه شهري بهون ه پلها پاركها پانانهها انستگاههاي یهشنشانی

حملونقل عمومی سرونسهاي به اشتی یرامستانها مي انها ميوه و هرهبار
ب  -اجراي برنامههاي ارهقاء سطح انمنی و یهشنشانی شهر بر اساس ميزان خطرپذنري شهر در برابر حوادث و در
چارچوب وظان قانونی شهرداري
ت  -هوس ه ضاي سبز در اجراي قانون هواي پاك و اجراي طر هاي مصوب ج اسازي یب خام ضاي سبز از یب
شرب و هوس ه روشهاي یبياري نونن و هأمين از سيستم اضالب شهري
ث  -اجراي طر هاي مرهب ،با انمنی هردد كاهش یلودگی هوا و هوس ه نوسازي و هجهيز ناوگان حملونقل
عمومی شهري بر اساس قوانين و مقررات ابالغی
ج  -اجراي برنامه م نرن سبز و م نرن پسمان
 كنترل جم ي حيوانات موذي وبالصاحبخ -اجراي ماده  14قانون حمان از مرم و احياء با هاي هارنخی و رهنگی (مصوب )1398/04/18
 )7ممنوعي واگذاري اموال شهرداري به اشخاص حقيقی و حقوقی خارج از چارچوب قوانين و مقررات
 )8ممنوعي پرداخ هرگونه اعتبارات به دستگاههاي اجرانی خارج از چارچوب قوانين و مقررات
فصل سوم -ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
 )1پيشبينی اعتبار براي حقوق و مزاناي كاركنان رسمی پيمانی قراردادي و مشمولين قانون كار در سال  1400به
ميزان  %25ا زانش به نسب سال  1399در نظر گر ته شود.
درهرصورت مصوبه هيو محترم وزنران در خصوص كارمن ان رسمی پيمانی قراردادي و مصوبه شوراي عالی
كار در خصوص مشمولين قانون كار مالك عمل خواه بود .ب نهی اس در صورت هرگونه هغيير در ميزان
ا زانش حقوق و مزاناي كاركنان شهرداريها اعتبار الزم بانستی در اصالحيه بودجه لحاظ گردد.
 )2پيشبينی اعتبار اضا هكار كاركنان شهرداري با رعان مح ودن هاي بودجه و رعان مقررات مربوطه
 )3پيشبينی اعتبار عي ي و پاداش پانان سال بر اساس مصوبه هيو محترم وزنران قانون كار جمهوري اسالمی
انران و سانر مقررات مرهب ،عمل خواه ش .
رعان بخشنامه شماره  647444مورخ  95/5/11شوراي حقوق و دستمزد در پرداختی به م نران و كارمن ان
الزامی میباش .
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 )4شهرداري میهوان نسب به پيشبينی اعتبار هسهيالت ر اهی در سال  1400براي كاركنان شهرداري با عنان
به ماده  75قانون الحاق برخی مواد به قانون هنظيم بخشی از مقررات مالی دول ( )2و ضواب ،اجرانی بودجه
سال  1400در سق سال قبل اق ام نمان ( .ینيننامه پيشنهادي پيوس شماره نک)
تبصره  - 1پرداخ

اعتبار انن بن و اضا هكار (بن  )2پس از پرداخ

حقوق و مزانا مستمر امکانپذنر

میباش .
تبصره  -2در اجراي ماده  30قانون برنامه ششم هوس ه شهرداري میهوان در ح ود هکالي قانونی نسب به
ارائه امکانات ر اهی به بازنشستگان خود در صورت وجود منابع اق ام نمان .
 )5شهرداريهانی كه در سالهاي  1399و  1400هأسيسش ه نا میشون اعتبارات مذكور را متناسب با شهر همهراز
در استان ازلحاظ جم ي و منابع دریم ي پيشبينی نمانن .
 )6پيشبينی اعتبار براي پرداخ

هرگونه وام از محل اعتبارات جاري و عمرانی به شهردار كاركنان شهرداري

سازمانهاي وابسته و اعضاي شوراي اسالمی شهر ممنوع میباش .
 )7پيشبينی اعتبار براي پرداخ حقالج سه به اعضاي كميسيونها كميتهها و كارگروههاي حوزه مأمورن هاي
شهرداري در چارچوب قوانين و بخشنامههاي ابالغی وزارت كشور.
 )8پيشبينی اعتبار الزم جه اعمال مزاناي شاغ ين حوزه یهشنشانی موضوع ماده  84قانون برنامه ششم هوس ه و
همچنين سانر مشاغل سخ و زنانیور
 )9هرگونه بهكارگيري نيروي قراردادي در شهرداري سازمانها و مؤسسات وابسته صر اً بر اساس مجوزهاي
صادره و با رعان مقررات مربوطه مجاز خواه بود.
شهردار و ذيحساب و قائممقام ینان موظ ان نسب به اجراي انن بن نظارت نموده و از پرداخ هرگونه وجهی
به ا رادي كه ب ون مجوز بهكارگيري شون خودداري نمانن .
 )10هرگونه بهكارگيري ا راد بازنشسته نا بازخرن بهاستثناء موارد مجاز من رج در قانون ممنوعي

بهكارگيري

بازنشستگان مصوب  1395/2/20مج س شوراي اسالمی و استفسارنهها و اصالحات ب ي ممنوع خواه بود.
اعاده بکار نا بهكارگيري مصادنق مستثنيات قانون وق و هبصره ماده  84قانون استخ ام كشوري در چارچوب
ضواب ،ابالغی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور امکانپذنر خواه بود.
اعاده بکار جانبازان و یزادگان بازنشسته داراي شران ،من رج دربن هاي (چ) و (ز) ماده  87قانون برنامه ششم
هوس ه و اعاده بکار مشمولين ماده  60قانون جامع خ ماترسانی به انثارگران با رعان

مقررات مربوط انجام

خواه ش .
 )11شهرداري موظ اس نسب به محاسبه كسورات قانونی حقوق كاركنان و پيمانکار اعم از ماليات هک يفی ماليات
بر ارزشا زوده و بيمه اق ام و مبالغ مزبور را بهحساب سازمانهاي مربوطه وارنز كنن ها از انجاد ه ه براي
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سالهاي یهی ج وگيري نموده و همچنين همهي ات الزم براي پرداخ سانر ه ه ات سنوات قبل در انن خصوص
را نيز راهم نمانن .
ب) ضوابط درآمدي و هزينه كرد اعتبارات
 )1ميزان پيشبينی دریم ها در النحه بودجه سال  1400شهرداري میبانس متناسب با ميانگين رش دریم ها در
پنج سال گذشته و عم کرد واق ی بودجه به شر گزارشهاي هفرنغ و سانر عوامل مؤثر با ذكر دالنل هوجيهی
به پيوس النحه پيشنهادي بودجه صورت پذنرد.
 )2در مواردي كه قانونگذار نا دستورال ملهاي ابالغی در مصرف برخی از دریم ها ه يين هک ي نموده صر اً بان در
محل خود هزننه شود و حسابرسان رسمی بان در انن خصوص اعالم نظر نمانن .
 )3براي ثب اعتبار هم ک دارانی سرمانهاي دول كه بان در قالب پروژههاي مشخص هزننه شود اعتبارات مذكور
بانستی در همان سال مالی شهرداري ثب شون .
 )4شهرداريها مک ان نيم درص ( )%0/5از دریم هاي وصولی (بهاستثناي وام و هسهيالت اعتبار هم ک
دارانیهاي سرمانهاي كه دول

در اختيار شهرداريها قرار میده

اوراق مشارك

اننانس واگذاري

دارانیهاي سرمانهاي و مازاد دریم بر هزننه سال قبل كه نيم درص ین سال قبل محاسبه و پرداخ گردن ه
اس  ).را جه پرداخ به انجمنهاي كتابخانههاي عمومی شهر مربوطه در بودجه سال  1400پيشبينی
نمانن ( .پيرو هفاهمنامه یمابين سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و نهاد كتابخانههاي عمومی كشور
ابالغی طی نامه شماره  10404مورخ  95/03/17به م اونين محترم امور عمرانی استان اريهاي كشور).
هسونهحساب نهانی با نهاد عمومی كتابخانهها پس از هصونب هفرنغ بودجه هوس ،شوراي اسالمی شهر و كسر
برداش هاي موضوع ماده  64قانون الحاق برخی مواد به قانون هنظيم بخشی از مقررات مالی دول ( )2هوس،
خزانهداري كل كشور خواه بود.
 )5پيشبينی اعتبارات موضوع شيوهنامه كمکهاي بالعوض صل پنجم طبقهبن ي مصارف دستورال مل بودجه
شهرداري بر اساس ابالغی شماره  29463مورخ 1399/7/21
 )6پيشبينی اعتبار براي اجراي طر هاي پ وهشی و یموزش م نران و كاركنان شهرداري به ميزان ح اقل  %1و
ح اكثر  %3درص از اعتبارات هزننهاي (جاري).
هزننه كرد اعتبار یموزشی طبق دورههاي مصوب نظام جامع یموزش شهرداريها بوده و صرف هزننه یموزش
براي امور متفرقه ممنوع میباش .
 )7پيشبينی منابع مورد نياز در اجراي بن  14ماده  55قانون شهرداري در خصوص حوادث غيرمترقبه و حفظ
انمنی شهرو ر ع خطر ازبناهاي شکسته
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 )8حکم ماده  68قانون شهرداري در خصوص نسب بودجه عمرانی بهكل بودجه شهرداري (ح اقل  %40عمرانی
شامل هم ک دارانیهاي سرمانهاي و هم ک دارانیهاي مالی) بانستی رعان گردد.
 )9شهرداريها موظ ان در هنظيم النحه بودجه ساالنه خود با در نظر گر تن ح ود مالی بن ال
ینيننامه مالی شهرداريها ح اكثر به ميزان ( %5پنج درص ) بودجه را جه
غيرمترقبه پيشبينی نمانن  .اعتبار وق میبانس

ذنل ماده 4

هزننه كرد در ردن

حوادث

صر اً در شران ،بروز حوادث غيرمترقبه هزننه گردد و

هرگونه هزننه كرد مازاد بر ین براي حوادث غيرمترقبه ب ون اخذ مجوز از شوراي اسالمی شهر ممنوع میباش .
ضمناً پس از هزننه كرد اعتبارات وق بانستی موضوع هزننه و محل هزننه در گزارش عم کرد (هفرنغ) بودجه
شهرداري ذكر گردد.
 )10پيشبينی اعتبار الزم جه بيمه جامع مسوولي م نی شهرون ان
ج) ضوابط كمك به بودجه شوراي اسالمي شهر
ح اكثر اعتبار پيشبينیش ه جه كمک به بودجه شوراهاي اسالمی شهر براي پرداخ حق الج سات و سانر هزننههاي شورا
به شر ج ول ذنل خواه بود:

جمعيت (نفر)
زير  10هزار
 10تا  20هزار
 20تا  50هزار
 50تا  100هزار
 100تا  200هزار
 200تا  500هزار
 500هزارتا يکميليون
 1تا  2ميليون
بيش از  2ميليون
شهرداري تهران

حداكثر مبلغ قابل پيشبينی (ميليون ريال)

1265
2200
2680
4200
6000
12000
20000
40000
60000
165000

 )1اعتبار مذكور بر اساس بودجه مصوب شورا و در دورههاي سهماهه به ميزان  %25و نا ماهيانه بههناسب ()1/12
اعتبار پيشبينیش ه محاسبه و پرداخ میگردد.
تبصره :با هوجه به اننکه در سال  1400دوره پنجم شوراهاي اسالمی به اهمام میرس مبالغ پرداختی به شوراهاي
اسالمی مذكور میبانس متناسب به زمان الي ینها باش .
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 )2اعتبار وقالذكر براي كمک به بودجه شوراي اسالمی شهر شامل حق الج سات و سانر هزننهها میباش كه در
چارچوب بودجه مصوب شورا و مطابق دستورال مل بودجه شوراهاي اسالمی شهر و ینيننامه نحوه پرداخ حق
الج سه و مزانا به اعضاي شوراهاي اسالمی شهر مصوب  1384 / 9 / 2با اصالحات و الحاقات ج ن بانستی
هزننه نمانن .
 )3هزننههاي غيرمصر ی شورا ازجم ه خرن و اجاره اموال ساختمان وسي ه نق يه و  ...در ردن هاي بودجه
شهرداري پيشبينی و با رعان مقررات مربوط هوس ،شهرداري خرن اري و ب نوان اموال شهرداري هحونل شورا
خواه ش .
 )4هرگونه پرداختی دنگر به اعضاي شوراي اسالمی شهرها هح هر عنوان و نا پرداخ هزننههاي مصر ی شورا از
محل منابع شهرداري ممنوع میباش .
 )5اعتبارات مزبور پس از محاسبه در ردن اعتباري "هأمين اعتبار بودجه شوراي اسالمی شهر" در ذنل صل پنجم
بودجه شهرداري قابل پيشبينی میباش .
)6

شوراهاي اسالمی شهر میهوانن ح اكثر ها سق

دو درص بودجه ساالنه خود را جه

هأمين هزننههاي

شوراهاي رادس منظور نمانن .
 )7پيشبينی اعتبار موردنياز براي حسابرسی شهرداري و سازمانهاي وابسته (موضوعبن  30ماده  80قانون
هشکيالت وظان و انتخابات شوراهاي اسالمی كشور) كه هوس ،شوراي اسالمی شهر صورت میگيرد را عالوه
بر كمکهاي شهرداري به شوراي اسالمی شهر بانستی پيشبينی و به شوراي اسالمی شهر پرداخ

گردد.

درصورهیكه شوراهاي اسالمی شهر به دليل ع م هخصيص شناسه م ی نتوانن نسب به ان قاد قرارداد حسابرسی
اق ام نمانن شهرداري نسب به ان قاد قرارداد اق ام خواه نمود.
 )8بهمنظور انجام حسابرسی هرسال شهرداري و سازمانهاي وابسته شوراي اسالمی شهر موظ اس ح اكثر ها
پانان شهرنورماه همان سال مطابق با هرس

اعالمی سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با رعان

طبقهبن يهاي مربوطه و دستورال مل نحوه استفاده از خ مات مؤسسات حسابرسی در شهرداري سازمان و
مؤسسات و شرك هاي هاب ه و شيوهنامه اجرانی پذنرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی نسب

به انتخاب

حسابرس رسمی اق ام نموده و ها پانان خردادماه سال ب همزمان با هفرنغ بودجه بررسی و هصونب گزارش
حسابرسی شهرداري و سازمانهاي وابسته انجام پذنرد.
د) ساير ضوابط تنظيم بودجه

 )1بهمنظور م نرن هرچه بهتر در منابع و مصارف و ج وگيري از انجاد دنن و ب هی در شهرداري الزم اس مفاد
دستورال مل"كميته هخصيص اعتبار در شهرداري"به شماره  16919مورخ  95/05/11سازمان شهرداريها و
دهياريهاي كشور و همچنين دستورال مل"خزانهداري در شهرداري" ابالغی وزنر محترم كشور به شماره
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 25459مورخ  1396/2/20براي هرگونه هخصيص اعتبار به واح ها و مناطق و سازمانهاي وابسته به
شهرداري م نظر قرار گيرد.
 )2رعان

مفاد دستورال مل "خزانهداري در شهرداري" ابالغی وزنر محترم كشور به شماره  25459مورخ

 1396/2/20در وارنز ك يه دریم هاي سازمانهاي وابسته (ماده  )54و همچنين وارنز  %100دریم هاي
اختصاصی مؤسسات و شرك هاي هاب ه و سازمانهاي وابسته (ماده  )84به حسابهاي خاص نزد خزانه
شهرداري و همچنين وارنز ك يه دریم هاي شهرداريهاي اق سازمان وابسته و شرك هاب ه به حسابهاي
خزانه و هزننه كرد ین پس از مصوبات كميته هخصيص اعتبار و در ح ود بودجه مصوب واح هاي اجرانی وق
الزامی خواه بود.
 )3لزوم هنظيم و مبادله موا ق نامههاي بودجهاي در خصوص اعتبارات هم ک دارائیهاي سرمانهاي بين واح هاي
اجراي در شهرداريهاي داراي مناطق و سازمان
 )4بودجه سازمانهاي وابستهاي كه به استناد ماده  54قانون شهرداري هأسيسش هان میبانس

درون بودجه

عمومی شهرداري مربوطه لحاظ شود و بودجه سانر سازمانهاي وابستهاي كه به استناد ماده  84قانون
شهرداري هأسيسش هان و هاكنون بر اساس ابالغيه وزنر محترم كشور اساسنامه ینها اصال نش ه اس ها
زمان اصال اساسنامه میبانس

بهمانن بودجه مؤسسات و شرك هاي هاب ه بهصورت ه فيق با بودجه

عمومی شهرداري ههيه و هنظيم نمانن .
 )5مؤسسات شرك هاي هاب ه و سازمانهاي وابستهاي كه به استناد ماده  84قانون شهرداري هأسيسش هان
موظ ان بودجه پيشنهادي هرساله خود را ح اكثر ها اول ديماه سال  1399و هفرنغ بودجه سال  1399را
ها پانان خردادماه سال  1400به شهرداري ارائه نمانن و شهرداري موظ اس بودجه ه فيقی شهرداري
(واح هاي ستادي و سازمانهاي وابسته (ماده  54قانون شهرداري)) و همچنين مؤسسات و شرك هاي
هاب ه و سازمانهاي وابسته (ماده  84قانون شهرداري) را به شوراي اسالمی شهر ارائه نمان .
 )6شهرداريها موظ ان در پيوس

النحه بودجه ساالنه خود نسب

به ه يين شران ،مرهب ،با وجوه

استقراضی (وام نا سانر واگذاريهاي مالی) ازجم ه ميزان و موارد مصرف را جه

هصونب به شوراي

اسالمی شهر ارسال نمان  .ب نهی اس سانر شران ،مرهب ،ازجم ه نحوه استرداد نرخ سود ه يينش ه م ت
وام و  ....بان پيش از استقراض در چارچوب لوانح ج اگانه به هصونب شوراي اسالمی شهر برس .
 )7شهرداريها موظ ان ك يه مطالبات خود را از دستگاه هاي دولتی ناشی از عوارض جرائم و  ...را در
صورت هاي مالی ساليانه خود من کس نمانن .
 )8الزام پيشبينی اعتبارات الزم بهمنظور پرداخ بخشی از ه ه ات قط ی ش ه سنواهی و ه ه ات انتقالی بر
اساس دستورال مل ابالغی بودجه
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 )9لزوم رعان مفاد ماده  1-7دستورال مل بودجه در خصوص منابع اقتصادي (غير نق ي) در ه ونن النحه
بودجه
تبصره :هرگونه هرهيبات خارج از ماده وق در هنظيم النحه بودجه ممنوع خواه بود.
 )10ميزان هنخواهگردان شهرداري بهمنظور پرداخ به كارپردازان و عام ين مالی و سانر موارد مرهب ،با انن
امور صر اً مطابق با مفاد من رج در دستورال مل "نحوه واگذاري ميزان و وارنز هنخواهگردان" ابالغی وزنر
محترم كشور به شماره  173501مورخ  1395/12/18و از محل اعتبارات مصوب هخصيصنا ته خواه بود
و هرگونه پرداخ غير از مفاد دستورال مل مذكور غيرقانونی میباش  .پرداخ مج د هنخواه به كارپردازان و
عام ين مالی ها سق

مجاز من رج در دستورال مل مورداشاره منوط به هسونه ین مطابق با دستورال مل

ابالغی خواه بود.
 )11با هوجه به قانون شهرداريها ینيننامه مالی و قانون هشکيالت وظان

و انتخابات شوراهاي اسالمی

كشور شهرداريها میهوانن برخی از مجوزهاي الزم در اجراي بودجه را همزمان با النحه پيشنهادي
بهعنوان احکام بودجه سال  1400به شوراي اسالمی ارسال و مجوز الزم را اخذ نمانن ( .پيوس شماره دو)
 )12پيشبينی اعتبار الزم جه بيمه ساختمانهاي اداري خ ماهی و هجهيزات و هأسيسات شهرداري
فصل چهارم -سامانه بودجه شهرداريها
)1

در راستاي بس ،دول

الکترونيک و با هوجه به هک ي

شهرداريها طبق هبصره ذنل ماده  67قانون

شهرداري مبنی بر ارسال نک نسخه از بودجه به وزارت كشور همامی شهرداريها موظ ان بودجه مصوب و
هفرنغ بودجه را در سامانه بودجه شهرداريهاي كشور به یدرس اننترنتی https:// budget1.imo.org.ir
ثب نمانن .
 )2شهرداريها موظ ان پس از ثب بودجه در سامانه و هصونب شوراي اسالمی شهر نسخه كاغذي بودجه
(پرنن از سامانه) كه به امضاي م اون هوس ه منابع و سرمانه انسانی مسوول امورمالی شهردار و رئيس
شوراي اسالمی شهر رسي ه را به رمان اري و استان اري مربوطه ارسال نمانن .
تبصره  :رمهاي اصال ش ه منابع و مصارف ه ونن بودجه شهرداريها در سامانه بودجه شهرداريها به
یدرس وق الذكر بارگذاري ش ه اس كه الزم اس ه ونن النحه بودجه سال  1400شهرداريها بر اساس
ین هنظيم و ارائه گردد.
 )3مه
و مه

دسترسی براي ثب بودجه مصوب سال  1400در سامانه بودجه ح اكثر ها پانان اسفن ماه سال 1399
دسترسی ثب هفرنغ بودجه (عم کرد) سال  1399ها پانزدهم هيرماه  1400هس .
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 )4مسوولي صح ورود اطالعات ثب ش ه در سامانه بودجه طبق هکالي

مقرر در ماده  26ینيننامه مالی

شهرداريها به عه ه شهردار و مسوول امورمالی نا م اونين برنامهرنزي و هوس ه سرمانه انسانی (م ادل
مطابق با چارت مصوب شهرداري) در كالنشهرها و مراكز استان میباش .
 )5مه

ارائه بودجه پيشنهادي به شوراي اسالمی هوس ،شهرداري با هوجه به شران ،پيشیم ه و همهي ات

ستادهاي استانی كرونا و ه طي یهاي احتمالی ح اكثر ها پانزدهم بهمنماه و رسي گی و هصونب ین هوس،
شوراي اسالمی ها قبل از دهم اسفن ماه امکانپذنر خواه بود.
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