شهرداري فرخ شهر
بودجه سال 1398
تاریخ تهیه گزارش :

1398/07/11
درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی
سهم اعتبار جاری

شرح

 - 1درآمدهای ناشی از عوارض عمومی  -درآمد
 - 2درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

سهم اعتبار عمرانی

فرم شماره 14

خالصه بودجه و تعادل درآمدها و هزینهها ( 6ماهه اول)
)11191سال 1398
هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها
جمع

28,795,691,696

28,795,691,696

8,816,541,810

8,816,541,810

شرح

از محل اعتبار جاری

از محل اعتبار عمرانی

جمع

وظیفه خدمات اداری
خدمات اداری

15,735,365,075

0

15,735,365,075

 - 3بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

4,187,767,908

4,187,767,908

جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات اداری

15,735,365,075

0

15,735,365,075

 - 4درآمد های حاصله از وجوه اموال

1,060,909,272

1,060,909,272

وظیفه خدمات شهری

 - 5درآمد های اعطایی دولت و سازمانها
 - 6امانات و هدایا و داراییها
 - 7سایر منابع تامین اعتبار
جمع دارایی های جاری
جمع درآمدها موازنه با هزینه ها و موجودی آخر :

4,530,046,253

4,530,046,253

خدمات شهری

11,455,605,713

0

11,455,605,713

7,050,524,963

7,050,524,963

جمع هزینه های مربوط به وظیفه خدمات شهری

11,455,605,713

0

11,455,605,713

35,467,945,077

35,467,945,077

وظیفه عمران شهری

89,909,426,979

89,909,426,979

برنامه ریزی توسعه شهری

0

89,909,426,979

89,909,426,979

برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی داخل شهری

0

522,058,500

522,058,500

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

0

10,862,222,279

10,862,222,279

برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

0

92,195,000

92,195,000

تعداد مزایده :

 8مورد

برنامه بهبود محیط شهری

0

2,738,749,692

2,738,749,692

کمیسیون معامالت :

 18مورد

برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ،تفریحی و...

0

1,845,216,974

1,845,216,974

مناقصه :

 1مورد

برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری

0

2,107,465,826

2,107,465,826

بودجه شهرداری در سال : 98

مبلغ  152/750/000/000لایر

برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا

0

3,417,757,321

3,417,757,321

درآمد شهرداری تا : 98/6/30

مبلغ  89/909/426/979لایر

برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده

0

8,228,095,712

8,228,095,712

تعداد قرارداد ها :

 48مورد

جمع هزینه های مربوط به وظیفه عمران شهری

0

....

سایر پرداخت ها :
جمع هزینه های عمومی :
موجودی آخر سال
جمع هزینه ها و موجودی آخر سال موازنه با درآمدها

29,813,761,304

29,813,761,304

27,190,970,788

29,813,761,304

57,004,732,092

27,190,970,788-

60,095,665,675

32,904,694,887

89,909,426,979

89,909,426,979

