شرح وظایف اداره امور مالی وپشتیبانی منطقه











ارائه پيشنهادات براي افزايش بهره وري و همكاري در تهيه و پياده سازي پيشنهادات پذيرفته شده
انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي در منطقه
بررسي عملكرد مالي و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها در منطقه
همكاري در تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف در برنامه مذكور در منطقه
همكاري در تهيه گزارشهاي مالي و تراز نامه و همكاري در تهيه تفريغ بودجه ساالنه شهرداري
شركت در كميسيونها و جلساتي كه طبق آئين نامه ذيربط بعهده امور مالي محول شده است
كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه  ،ماهانه و تطبيق حسابها در منطقه
مراقبت در حفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري و نظارت در حسن اداره امور انبارهاي موجود در واحدهاي تابعه و انجام وظيفه انبارداران در منطقه
نظارت بر كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات و تعليمات الزم و كوشش در رفع نواقص كار در منطقه
نظارت در تهيه وسائل و لوازم مورد نياز منطقه با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معامالت شهرداري و رعايت آئين نامه مالي معامالتي
شهرداريها





مطالعه و بررسي رويكردها و روشهاي نوين مديريت به منظور بكارگيري و استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت براي انجام كارآمد وظايف و بهبود روش ها



استخراج  ،مستند سازي  ،بروز رساني و اشتراک گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كميته مستند سازي 



پيشنهاد  ،تدوين و بروز رساني فرايندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها 

نظارت در نگهداري حسابهاي هزينه و نظارت در مميزي و رسيدگي ليستها و اسناد هزينه در منطقه
همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ،متمم و اصالح بودجه ،تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه مالي شهرداريها و دستورالعملهاي صادره مربوط به منطقه

