توافقنامه سطح خدمت توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی

 . 1مقدمه
توزیع اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در قالب سامانه سبا (سامانه بودجه استانی)
صورت می پذیرد .بر این اساس توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس توزیع دستگاهی بین دستگاههای اجرایی صورت گرفته و در
سامانه مذکور وارد شده و گزارشات مورد نیاز نیز شامل اعتبار ،تخصیص ،پرداختی خزانه ،عملکرد از طریق همین سامانه در دسترس
می باشد.
 . 2هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت توزیع
اعتبار ،مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان اردبیل ،کیفیت تحویل خدمت مذکور برای دستگاه های اجرایی استان مورد توافق قرار گیرد.
 . 3مسئولیت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:
 .1توزیع و تصویب و ابالغ اعتبارات هزینه ای به دستگاههای اجرایی مشمول
 .2بررسی پیش نویس موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی بر اساس برنامه ،فصل ،فعالیت ،اهداف کمی،
محرک ،نیروی انسانی ،درآمد و...
 .3تایید پیش نویس و ارائه آن به دستگاه جهت ورود اطالعات در سامانه صبا
 .4بررسی و تایید نهایی و چاپ موافقتنامه و امضای آن
 .5ابالغ موافقتنامه اعتبارات هزینهای به دستگاه اجرایی
 .6تشکیل جلسه کمیته تخصیص
 .7ابالغ صورتجلسه کمیته تخصیص به دستگاههای اجرایی
 .8بررسی و تایید پیش نویس تخصیص ارائه شده به دستگاههای اجرایی جهت ورود در سیستم
دستگاههای اجرایی استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل ،اقدام نمایند:
 .1قانون برنامه های توسعه
 .2الیحه بودجه سال جاری کشور
 .3قانون محاسبات عمومی کشور
 .4قانون برنامه و بودجه
 .5ضوابط اجرایی قانون بودجه
 .6دستورالعمل مبادله موافقتنامه های سرمایه ای

 .7قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  1و2
 . 4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند اطالعات مورد نیاز را به صورت الکترونیکی از طریق سامانههای اعالم شده ارائه نمایند.
سامانه های درخواست  /ارائه خدمت:
سامانه صباhttps://saba.mporg.ir/ :
مدارک الزم برای دریافت خدمت :ابالغیه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی ،عملکرد سالهای قبل اعتبارات هزینهای دستگاه
اجرایی ،پیش نویس موافقتنامه
مدت زمان انجام خدمت :پنج الی شش هفته
تعداد مرتبه مراجعه حضوری :یک بار
زمان دسترسی به خدمت :آنالین از طریق سامانه
استعالم(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی) :نیاز به استعالم خاصی ندارد.
 . 5هزینهها و پرداختها :ارائه خدمت به صورت رایگان میباشد
 . 6دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده ،تحت امضای رئیس سازمان ،اعتبار دارد.
 . 7خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ،ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت ،با اطالع قبلی موضوع خاتمه
موافقتنامه اعالم می گردد.
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