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شرح وظایف شهرداری گرگان

حوزه شهردار
تنظیم برنامه های مالقات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب مالقات آنها.ابالغ دستورات شهردار به اشخاص ( حقیقی و حقوقی) و موسساات و دساتهاه هاای بیارب(متقاضی) و همچنین واحدهای سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته و تابعاه شاهرداری و
پیهیری آنها طبق دستور.
تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید مالحظه و یاا امااانماید و اعاده و آنها از طریق امور اداری به مراجع بیرب .
یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها ،کنفرانسها  ،همایشها و جلسات و آماده نماودنسوابق و پرونده های مربوط برای اطالع و مطالعه قبلی شهردار.
 ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شاهردار باهمااهنهی حاوزه هاای زیرمهموعاهشهردار.
نظارت و نحوه راهنمایی مراجعین و درصورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انهام درخواستهایمتقاضیان و مراجعه کنندگان.
برقراری تماس با وزارتخانه ها و موسسات و ارگان های دولتی و غیردولتی و نظایر آن . -انهام و پیهیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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اداره حقوقی
بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتب باا شاهرداری و اظهاارنظر حقاوقیدرخصوص رعایت یا عدم رعایت ضواب و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصالح آن و گزارش
به مقام مافوق .
رسیدگی به معاالت حقوقی شهرداری ،مناطق ،سازمانها و موسات وابسته به شهرداری و اعالمنظر مشورتی در موارد ارجاعی.
پیهیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی بیرب و دفاع از حقوق حقهشهرداری در مراجع مذکور.
بررسی اطالعات جمع آوری شده جهت ارائه نظر مشورتی در قبال پرسش هائی کاه در زمیناهمسائل حقوقی از واحد متبوع بعمل می آید.
پاسخ به استعالمات مطروحه از سوی معاونت ها ،مدیریت های ستادی  ،مناطق و سازمان هاایوابسته به شهرداری و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها.
ارائه پیشنهاد درخصوص طرح ها و لوایح ارائه شده به شورای اسالمی شهر و ارائه پیشانهاداتاصالحی و نیز بررسی جایهاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و
گزارش به مقام مافوق.
شرکت در کمیسیون های متشکله در داخل و یا خارج از شهرداری و شورای شهر در ماواردیکه حاور مشاور ونماینده حقوقی در جلسات ضروری است.
 -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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حراست
انهام امور مربوط به حراست اموال ،ساختمان ها  ،ماشین آالت ،تاسیسات شهرداری هاا طباقدستورالعمل های ابالغی.
تهیه و ابالغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهراری برای جلوگیری از بروزحوادث و اتفاقات احتمالی .
انهام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها و روش های تعیین شاده از مراجاعبیصالح.
کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهردای ،مناطق سازمان ها و موسسات تابعه و تهیاهگزارشات مورد لزوم
 حفظ و نههداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه انهام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ،فاکس و بای سایم شاهرداری و واحادهای تابعاهشهرداری
 -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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اداره روابط عمومی
برنامه ریزی به منظور تبیین صحیح وظایف و فعالیت های شهراری برای آگاهی و اطالع عمومیو اعمال آن با شیوه های اصولی و متناسب.
نظارت بر حسن انهام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو ،پوستر ،پرچم ،پالکاارد وآگهی درخصوص فعالیت های جاری ،برحسب ضواب اعالم شده.
تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطالع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهرداری جمع آوری اطالعات مربوط به ایهاد بانک اطالعاتی و تهیه وتدوین مناساب گازارش فعالیاتهای فصلی و ساالنه شهرداری
ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد و فعالتر نمودنعناصر و سیستم های پاسخهویی به نامه ها با هماهنهی سلسه مراتب مافوق
 برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مهموعه مدیران شاهرداری باا اقشاار مختلاف و باارویکرد های متفاوت مدیریت شهری
 -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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اداره ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
رسیدگی و بازدید از فعالیتهای حوزه های مختلف شاهرداری  ،منااطق و ساازمانهای وابساتهکنترل عملکردها و نارسائیها
 رسیدگی و پیهیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنای ،شاهری ،اداری،مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیهار صاورت مای گیارد و تعیاین و
تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهاارنظر صاریح بارای اتخااب
تصمیم از طرف مقامات بیصالح
نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادرهشرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و هرنوع جلساه یااکمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار،حاور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.
برنامه ریزی و نظارت درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی ،شهری ،اداری ومالی از طرف کارکنان شهرداری و با اشخاص دیهر صورت می گیرد.
 تدوین و اجرای فرایندهای در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری وساازمان هاایوابسته
 -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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دبیرخانه شورای اسالمی شهر
ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عماومی شاورایشهر و کمیسیون های فرعی زیرمهموعه آن
توزیع مصوبات و صدور وارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارت و سازمان های مربوطه تعیین و تنظیم وقت مالقات با ریاست و سایر اعاا شورای شهر درج صورتهلسات و مذاکرات انهام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاصحفظ ونههداری اسناد و اوراق و صورتهلسات و مصوبات شورای شهرانهام دعوت از مقامات ومسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شاورای شاهر در اجارایمصوبات و دستورالعمل های شورای مذکور
پیهیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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معاونت اداری و مالی
تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات الزمبه منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آنان
 همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصالح بودجه نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب نظارت بر کلیه هزینه ها و معامالت شهرداری و نههداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتباراتمصرف شده واحدها و صدور دستورات الزم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها براساس
قوانین جاری
 نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری ،آیین نامه هاا ،مقاررات اساتخدامی،قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
 نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری وهمکاری با بخاشبازرسی شهرداری درخصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهراری در قباال دعااوی اشاخاص
علیه آن
 رسیدگی و صدور دستورات الزم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری کنترل و نظارت بر دارائی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خریدامالکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.
 بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و امال ک مورد معامله شهرداری ،اعم از خرید  ،فاروش ،اجااره،استیهاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح
برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه امال ک شهرداری نظرت بر تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و توزیع بودجه ساالنه و بررسی و تائید آنهانظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مهامع -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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اداره طرح و برنامه
طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعام از اداری ،ماالی ،اجرایای ،خادماتی ،عمرانای،اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
 نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحادهایبیرب
اقدامات الزم جهت اصالح ساختار تشکیالتی شهرداری و واحدهای تابعه
اقدامات الزم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصالح فرایندهای موجود در آن
 تهیه ونظارت مستمر بر اجرای بودجه ،متمم بودجه و اصالح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیقبابرنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدم به مراجع تصویب کننده
 پیهیری امور مربوط به سیستم های اطالعاتی ،نرم افزاری وفن آوری های جدید و تمرکز و باهروز نههداشتن اطالعات مربوطه و ارائه خدمات الزم در ایان خصاوص باه کلیاه حاوزه هاای
شهرداری
 بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شاهرداری و نظاارت باراجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
 انهام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایهاد پایهاه اطالعاتی مرتب با برنامهریزی های شهری و شهرداری
 بر نامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمان های تخصصی باین المللای کاه درزمینه بهبود امور شهر تالش می کنند.
 -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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مدیریت امور اداری و رفاه
نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها ومقررات استخدامی ،قانون کار و تامین اجتماعی و نظاایرآن
 نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستهی و خدمات درمانی کارکنان نظارت بر حفظ ونههداری نامه ها ،اوراق اسناد و مدار ک و پرونده ها مطابق مقاررات و اصاولبایهانی با اولویت مکانیزه کردن آنها.
نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حفیفی از لحاظمکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی بیمه و درمانی مانند کلنیک های ویژه و ... نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری وبارآورد هزیناه آنهاا بااهمکاری واحدها و درنظر گرفتن اعتبارات مصوب
 بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انهام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای اماور مرباوط باهدبیرخانه و مکاتبات و مراسالت
 نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن تهیه و تنظیم و نظارت بر طرح های ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعمل ها و آیین نامه ها -انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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مدیریت امور مالی
 نظارت بر کلیه هزینه ها و معامالت شهرداری و نههداری حساب هزینه و همچنین نظاارت باراعتبارات هزینه شده واحدها
نظارت بر انهام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصاوب قبلای طباق مقاررات ماالیشهرداری ها
 نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستوراتو تعلیمات الزم و کوشش در رفع نواقص کار
تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکورتهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه ساالنه شهرداری و بررسی و تائید آن هاشرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است .اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معامالت طی هماهنهیبا اداره حقوقی
نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معامالت شاهرداریاعم از مناقصات و مزایده ها برابر آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های مربوطه
اقدام در تهیه  ،تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تهزیه و تحلیل از قبیالتراز آزمایشی ماهیانه  ،گزارشات اعتبار عمرانی  ،صورت مغایرت بانکی و ...
 اقدام در انهام تعهدات ماالی در حادود اعتباارات بودجاه جااری مصاوبات طباق مقارراتو آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی
اقدام در کنترل و تطبیق کاالهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالهات انبارهاانهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق11

مدیریت درآمد و امالک
برنامه ریزی و اقدام الزم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شاهرداری اعام از تعرفاه وصاولیمرکز یا تعرفه عوارض که وصول آن ها به مناطق یا سایر واحدهای تابعه تفاوی

گردیاده و نههاداری حسااب

اقالم مختلف تعرفه های مذکور
برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنهری منابع درآمد صدور دستورالعمل به منظور ایهاد تسهیالت الزم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارایه روش هاایتازه برای گردش امور و وصول عوارض جاری شهروندان
بررسی و اظهار نظر درخصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوساازی منااطق کاه از طارف مادیر منطقاهپیشنهاد می گردد .
 برنامه ریزی و هماهنهی الزم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و شناسایینقاط ضعف عملیات مرتب با آن
نظاارت بار جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاب تدابیر الزم برای جذب و وصاول کامال و باهموقع آن ها
ثبت دفاتر امال ک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعمل های صادره و نههداری آخرین اطالعااتامال ک و اراضی متعلق به شهرداری
بررسی پرونده های تملکی انهام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیاق اماال کتخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف
 اقدام برای تفکیک اراضی اختصاص شهرداری یا اخذ مهوز تغییر کاربری با رعایت ضاواب و صارفه و صاالحشهرداری
اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغالت متعلق به شهرداری و نههداری اسناد آن ها اقدام در بازدید  ،حفاظت و نههداری مستمر از اراضی و مستغالت شهرداری و اخطار به متخلفاین و برخاوردحسب مورد
انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق11

معاونت شهرسازی و معماری و دبیرخانه کمیسیون ماده 011
نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی  ،طراحی شهری  ،شهرسازی و معمااری در حاوزه ومناطق
انهام هماهنهی مسائل شهرسازی و ضواب ساختماناقدام به تشکیل کمیسیون های ایمنی و فنی مرکب از کارشناسان شهرسازی  ،سااختمان  ،خادماتایمنی و آتش نشانی و تاسیسات به منظور نظارت هرچه بهتر بر اصول شهرسازی و ساختمان در مناطق
نظارت بر چهونهی اجرای بخشنامه ها  ،آئین نامه ها و دستورالعمل های شهرسازی در مناطقهماهنهی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنینظارت بر تدوین برنامه های ساماندهی حاشیه شهر با هدف تهیه طرح های کوتاه مدت و بلند مدت بهمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و فاقد برنامه
نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر با هماهنهی گروه کمیسیون های ماده  011و پیهیری تخلفات آن هابراساس قانون نظام مهندسی
نظارت بر طراحی شهری و معماری موجود از طریق بازدید مستمر کارشناسان به منظور شناخت نقاطضعف و ارائه راه حل های بنیادی
بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصالح طرح های اجرایی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای تابعه
صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظوروحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری
برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضواب و معیارهای طراحی شاهری ومعماری
انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق12

معاونت فنی و عمرانی
بررسی و تعیین خ مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح هاای فنای و اجرایای باا توجاه باهاحتیاجات فعلی و آتی شهر
نظارت کلی و ایهاد هماهنهی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شاهردارییا طرح های عمرانی خاص و زیربنایی
نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت  ،میان مدت و دراز مدت مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحات نظاارت وپیهیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور
انهام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانیبرنامه ریزی و تهیه و تدوین ضواب امور عمرانی و ابالغ به مناطقکنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنهام تحویل پروژه زمین به پیمانکارنظارت بر اجرای طرح ها و پروفیل های اجرایی خیابان ها و انهام امور امانی و عمرانی و برنامه ریازیبه منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین
بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانینظارت بر نههداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انهام تعمیرات سااختمان هاا و مساتحدثات وتاسیسات متعلق به شهرداری
پیش بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیهیری الزم جهت حمل و نههداریمصالح با رعایت شرای فنی
 هماهنگ نمودن کلیه امور اجرایی واحدهای عمرانی منااطق تابعاه شاهرداری و مطالعاه و بررسایزیرساخت های عمرانی در وضع موجود (تهیه شناسنامه )
نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورتوضعیت ها
-انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و برابر ضواب و مقررات
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معاونت خدمات شهری
سیاستهذاری  ،برنامه ریزی  ،هماهنهی و نظارت بر امور خدمات شهریبرنامه ریزی و نظارت بر ایهاد و توسعه فاای سبزنظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته مربوطه از نظر نیل به اهاداف پایش بینایشده در اساسنامه آن ها
نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیل های شهری و هماهنهی در جهت آمااده ساازی و اساتفادهبهینه از آن ها
زیباسازی و بهسازی فااهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهریارائه طرح های الزم در زمینه فااسازی مناسب جهت معابر و پار ک ها و وسائ نقلیه و اماکن عمومیمتعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات عمومی
بررسی و صدور مهوز نصب تابلو در گوشه و کنار شهر و سر درب اماکن عمومی و تهاری با توجاه باهآیین نامه های مربوطه و تدوین ضواب و دستورالعمل های خاص در این زمینه
تهیه طرح های آبین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های ماذهبی و میهماانی ونظارت در حسن اجرای آن ها توس مناطق و واحدهای اجرایی
طراحی پال ک های امال ک و تابلوهای نامهذاری معابر و پانل های نصب آگهی تبلیغاتی جهات نماا دربزرگراه ها و سرپناه ایستهاه های اتوبوس  ،تاکسی و ...
تدوین ضواب واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنهانظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سدمعبر و برفروبی و پیشهیری از خطار سایل وامثالهم و پیهیری اجرای مصوبات
برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشهیری و مقابله با حوادث شهریو هماهنهی با سایر ادارت و سازمان های بیرب در امور حوادث غیرمترقبه
-انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
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مدیر منطقه
انهام کلیه امور و نظارت بر تمامی فعالیت ها که در چاارچوب وظاایف شاهرداری در منااطق انهااممیشود با هماهنهی با معاونت های بیرب
انهام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی های زیست محیطی اهالی و نظاارتبر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محالت و نواحی تحت نظارت
ایهاد و نههداری فااهای سبز و پار ک ها اعم از پار ک های بزرگ (پار ک های منطقه ای  ،ناحیاه ای ،محله ای و فااهای سبز خطی  ،محله ای ها و امثالهم )
جلوگیری از هرگونه فعالیت هایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در بیال مااده 55قانون شهرداری ها است .
لکه گیری آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمیر و مرمت پل ها  ،جداول  ،رفوژها  ،پیاده رو ساازی ودیوارکشی زمین های بایر و تعمیر و نههداری ابنیه فنی و عمرانی و همچناین تعمیار سااختمان هاا و
اماکن عام المنفعه واقع در محدوده منطقه
اقدام به صدور پروانه ساختمان و مهوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعالم در مورد امال ک و پیشاهوران با توجه به مقررات و دستورالعمل های شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفوی
-نظارت بر امور اداری و استخدامی و مالی منطقه براساس اختیارات تفوی

شده مصوب

شده

انهام برنامه های اجرایی در ارتباط با زیباسازی سطح منطقه و طرح هاای هندسای ترافیاک تحاتنظارت واحدهای مربوطه در حوزه ستادی شهرداری
تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرایی ساالنه و اعالم احتیاجاتمنطقه به واحدهای مربوط و پیهیری در تامین آن ها
-انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
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اداره امور اداری و مالی و درآمد منطقه
نظارت بر کلیه امور اداری  ،مالی  ،خدماتی و تدارکاتی منطقه باا توجاه باه ضاواب تعیاین شاده واختیارات تفویای به منطقه
تنظیم و پیشنهاد بودجه ساالنه منطقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز جهت طی مراحالتصویب توس کارشناسان برنامه ریزی و توسعه مستقر در منطقه
حفظ و نههداری اموال شهرداری منطقه و اتخاب تدابیر الزم در این خصوصتنظیم اسناد هزینه و انهام امور مربوط به حسابداری منطقه براساس دستورالعمل های صادرهممیزی امال ک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هار ملاک در اجارای مقاررات قاانوننوسازی و عمران شهری با هماهنهی بخش درآمد
انهام معامالت منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایات صارفه و صاالح شاهرداری و مقاررات ودستورالعمل های مربوطه
حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسساات و ادارات و یاااشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقا گروه و انتصاب کارکنان باه واحادکارگزینی و صدور مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضواب و اختیارات تفویای
اقدام در وصول درآمدها با هماهنهی مدیریت امور درآمداقدام درخصوص دستورالعمل های مربوط به نحوه وصول درآمدها که از مدیریت امور درآماد تهیاه وتدوین و ابالغ می گردد .
بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد به مدیریت درآمد شهرداری-انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
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اداره عمران و شهرسازی منطقه
اقدام به صدور پروانه ساختمانی و پایانکار و گواهی عدم خالف بارای متقاضایان در محادوده تحاتنظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری
اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق اماا مالک و مهندسین ناظر دفاترتعیین میزان و نحوه تخلفات انهام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسمالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع بیصالح
رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیون های مربوطهبررسی و اقدام درخصوص طرح جامع و تفصیلی شهرنظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی برابربا طرح های جامع و تفصیلی شهر با هماهنهی اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمهاز
اقدام به پیاده سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقهدیوارکشی زمین های بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاریتعمیر و مرمت پل ها  ،جداول  ،رفوژها  ،ساختمان های و مستحدثات در حیطه وظایف و نظارت منطقهواقع شده است .
اقدام در خاکبرداری  ،زیرسازی  ،آسفالت خیابان ها با توجه به امکانات منطقاه و ترجیحااا از طریاقپیمانکاری
اقدام در پیهیری سایر پروژه ها بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کاربه پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداری ها
-انهام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
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اداره خدمات شهری منطقه
رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لهان ،زبالاه ،نخالاه و الیروبای ونههداری و پاکسازی آنها و مسیل های واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در
چارچوب طرح های عمرانی مصوب
اقدام در نههداری  ،توسعه و گسترش فاای سبز با توجه به ضواب موجود در نقشاه جاامع وطرح های تفصیلی
اقدام الزم در امر برق روبی و مراقبت در پا ک بودن مسیل های و پیشهیری الزم در جلاوگیریاز جریان سیالب ها به معابر و محدوده تحت نظارت منطقه
حفظ و نههداری فاای سبز موجود در منطقه شامل میادین ،رقوژها ،پار ک های محلی و اشهاربا معابر با هماهنهی سازمان پار ک ها و فاای سبز درحد اختیارات مصوب تفوی

شده

پیهیری برای انهام لکه گیری آسفالت معابر ومحوطه اماکنی که نههداری آنها بعهاده منطقاهسپرده شده است  .با هماهنهی اداره فنی و عمران منطقه
 -انهام و پیهیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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ناحیه شهرداری
مراقبت در امر پاکسازی محی ناحیه توس کارگران خدمات شهری و جمع آوری و حمل زبالهو الی لهن انهار عمومی و نخاله ساختمانی با توجه به ضواب و دستورالعمل های صادره
همکاری با ارگان ها و اداری و سازمان های بیرب درخصوص تامین بهداشت عمومی سااکنینناحیه با توجه به تکالیف شهرداری در بخش های خدمات رفاهی و اجتمااعی مااووع مااده 55
قانون شهرداری ها
 نظارت بر کار پیمانکاران خدمات شهری و گزارش نواقص موجود و پیهیری تاا حصاول انهااممفاد قرارداد منعقده
 گزارش نواقص مربوط به عملیات عمرانی از قبیل مرمت دال و جداول و پیاده رو آسفالت معابرو امثالهم به منطقه و پیهیری تا حصول نتیهه نهایی
گزارش نواقص موجود در سطوح فاای سبز ناحیه و پیهیری رفع آنها تا حصول نتیهه نهائی بررسی وضعیت ساخت و سازهای ناحیه تحت نظارت و اعالم گزارش ساختمان های خالف باهاداره نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمهاز منطقه
 جلوگیری از هرگونه سد معابر بر عمومی و مشاغل مزاحم و تکدی گری و همکاری با واحدهایبیرب در از بین بردن حشرات و حیوانات موبی و ولهرد
 -انهام و پیهیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
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