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  شهرداريبودجه  17و16نحوه هزینه کرد مواد دستورالعمل 

١ 

 مقدمه

 17و  16اعتبارات موضوع مواد  بینی دارد که پیش شهرداریهاي کشور اعالم می 1396بخشنامه بودجه سال فصل سوم  7در بند 

شود) حداکثر  ها می هاي اسالمی شهر و بودجه شورا  هاي وابسته به شهرداري هایی که به سازمان  جز کمک ودجه شهرداري (بهب

بایست صرفا براساس دستورالعملی که توسط سازمان شهرداریها و  باشد و اعتبار مذکور می جاري می %) بودجه2معادل دودرصد (

 شهرداریهاي کشور، 1396بخشنامه بودجه سال  فصل سوم 7لذا در اجراي بند  زینه گردد.دهیاریهاي کشور ابالغ خواهد شد، ه

 .تدوین گردید " بودجه شهرداري 17و16دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد "

 در بودجه 17و  16فصل اول : ردیفهاي ماده 

خدمات اداري و خدمات شهري عم از فرم هاي بودجه جاري شهرداري ادر فرم و زیرکدهاي مربوطه که  17و  16ماده سرجمع 

 :ذکر شده به شرح ذیل می باشد

 کمک و پرداختهاي دیگر به بخش عمومی -16ماده 

 تامین اعتبار بودجه شوراي شهر 41601

 قانون نوسازي %10ي ازدرآمد زقانون نوسا رتامین اعتبا 41602

 کمک به کتابخانه ها 41603

 دث غیرمترقبهکمک به خسارت دیدگان حوا 41604

 کمک به سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی 41605

 کمک به سامانه قطار شهري 41606

 کمک به سایر موسسات وابسته 41607

 سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی 41608

 کمک و پرداختهاي دیگر به بخش خصوصی -17ماده 

 کمک به موسسات خصوصی و اشخاص 41701

 ایا و پرداخت هاي تشویقیهد 41702

 کمک ها و اعانات به مستمندان 41703

 کفن و دفن اموات بدون صاحب 41704

 .تغییر می یابد "کمک به موسسات عام المنفعه"به    "کمک به موسسات خصوصی و اشخاص" از 41701نام کد  -

 گردید. به بعد حذف 1396براي سال "  سایر هزینه ها "باعنوان   41705و  41609کد   -

 و نحوه هزینه کرد 17و  16فصل دوم : موارد مصرف ماده 

 )41601(کد  تامین اعتبار بودجه شوراي شهر )1

ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال  8را مطابق با بند  میزان کمک شهرداري به بودجه شوراي اسالمی شهرشهرداریها مکلفند 

 شهرداریهاي کشور عمل نمایند. 1396

 )41602(کد درصد قانون نوسازي10ي از محل درآمد زجراي قانون نوساتامین اعتبارات ا )2

پیش  قانون نوسازي 2ماده  5تبصره باتوجه به هاي اداري و وصول عوارض  براي تأمین هزینهشهرداریها مکلفند ردیف مذکور را 

 هزینه نمایند. و بینی
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 )41603(کد کمک به کتابخانه ها  )3

هاي سرمایه اي  ، اعتبار تملک دارایی (به استثناي وام و تسهیالت هاي وصولی %) از درآمد5/0درصد ( ها مکلف اند نیم شهرداري

را جهت تهاتر اراضی و امالك در مسیر و معوض)  و ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس که دولت در اختیار شهرداري

.(پیرو تفاهم نامه فی مابین بینی نمایند پیش 1396در بودجه سال  ،هاي عمومی شهر مربوطه  هاي کتابخانه  انجمن پرداخت به

به  17/03/95مورخ  10404سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور و نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور، ابالغی طی نامه شماره 

ها پس از تصویب تفریغ بودجه تسویه حساب نهایی با نهاد عمومی کتابخانه معاونین محترم امور عمرانی استانداریهاي کشور) 

 توسط شوراي اسالمی شهر خواهد بود.

 )41604(کد کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه )4

دیده براي کمک به اشخاص آسیب اعتبار فوق در مواقع بروز حوادث از قبیل سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزي و حوادث مشابه، 

 در نظر گرفته شده است.

 )41607الی 41605(کدبه شهرداري  موسسات وابسته و هاکمک به سازمان  )5

 اعتبار مذکور براساس بودجه پیش بینی شده در سازمان یا موسسه مربوطه و تصویب آن در شوراي شهر تعیین می گردد.

 )41701(کد  عام المنفعهموسسات کمک به  )6

 .ها مجاز می باشد نا و بیمارستاه خیریه حسینیه ها، کمک به موسسات عام المنفعه اعم از مساجد،

 )41702(کد هدایا و پرداخت هاي تشویقی  )7

(ره)، کاروان راهیان رگزاري مراسمات ارتحال حضرت امامب ازجملهکمک به مراسمات و مناسبات ملی و مذهبی شهرداري بمنظور

 می باشد.ن مجازجرایی کمک نماید ولیکن پرداخت اعتبار به دستگاههاي امی تواند  مذهبی و ، مراسم هاي فرهنگی، ورزشینور

جوایز  ،شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض، ملی، نخبگان ملی قهرمانان ورزشی از تواند بمنظور تقدیر شهرداري می

 قدي و غیر نقدي پرداخت نماید.ن

 )41703(کد  کمک ها و اعانات به مستمندان )8

 استعالم مربوطه  با ارائه) کمیته امداد امام ( رهیا سازمان بهزیستی افراد تحت حمایت  -8-1

 تائیدیه اي از نیروي انتظامی شهر با ارائه در راه ماندگان  -8-2

 بیماران خاص(موردتائید وزارت بهداشت) و زندانیان(با تائید ستاد پرداخت دیه) -8-3

 به شهرداري از این ردیف قابل پرداخت است. متعلق هزینه گرمخانه هاي -8-4

 )41704(کد صاحب کفن و دفن اموات بدون )9

 پذیرد. انجام میهزینه هاي کفن و دفن و قبر افراد بدون صاحب، توسط شهرداري به صورت رایگان در آرامستانهاي شهر 

  اجراییفصل سوم : الزامات 

اختیار هزینه کرد کل یا ، 17و  16هزینه کرد اعتبارات ماده براي سهولت و تسریع در  می تواند شوراي اسالمی شهر -3-1

 را به شهردار تفویض نماید.  17و  16بخشی از اعتبارات ماده 

یها و درصورت وجود موارد استثناء و یا ذکر نشده در این دستورالعمل، پیشنهاد مربوطه بایستی به سازمان شهردار -3-2

 دهیاریهاي کشور ارسال گردد.


