
شهرداری تایباد

1400پیش بینی بودجه مصوب 



درآمد
 عمومیدرآمدهای ناشی از عوارض 

 شهرداریبهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 شهرداریدرآمدهای حاصل از وجوه و اموال 

 دولتیکمک های اعطائی دولت و سازمانهای 

 اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها



















هزینه ای-به تفکیک فصول اقتصادی مصارف 

 کارکنانجبران خدمات -فصل اول 

 خدماتاستفاده از کاال و -فصل دوم 

 داراییهزینه های تامین مالی و -فصل سوم 

 یارانه–فصل چهارم 

 بالعوضکمک های -فصل پنجم 

 اجتماعیرفاه -فصل ششم 

 سایر هزینه ها-فصل هفتم 





















پروژه

 بهسازی وزیباسازی میادین

وبلوارهاوفضاهای شهری





پروژه

احداث المان در ورودی ومیادین شهری





پروژه

خریدمبلمان شهری وتجهیزات پارکی





پروژه

 ،تهیه طرح های زیباسازی 

 وطراحی شهریمطالعات 





پروژه

 توسعه فضای سبزپارکها میادین

وبلوارهای شهری





پروژه

 شرب فضاسبز ازآب حفرچاه آب وجداسازی آب 

وایجادشبکه آبرسانی





پروژه

احداث پل وتکمیل پارک شاهدوملت





پروژه

 احداث کارخانه وتجهیزات بهداشتی

انباشت ودفن زباله





پروژه

 تکمیل وتجهیزکارخانه آسفالت

وجدول شهرداری





پروژه

 اجرای کانال سرپوشیده هدایت ودفع

آبهای سطحی





پروژه

 تکمیل وکفسازی دیوارساحلی کال

موالناوخیام





پروژه

خریدنردبان وتجهیزات آتشنشانی





پروژه

تکمیل وتجهیزایستگاههای آتشنشانی





پروژه

 تملک اراضی وامالک بازگشایی

وتعرضی معابرشهری





پروژه

خریدقیرجهت آسفالت معابر





پروژه

 تکمیل وبهسازی معابروخیابانهای

سطح شهر





پروژه

 مناسب سازی پیاده روهاوفضاهاجهت

توانیابان





پروژه

 احداث وتکمیل وتجهیزپارکینگ

شهیدفخری زاده





پروژه

بهبودترافیک ونصب عالیم ترافیکی





پروژه

 خریدزمین ومشارکت دراحداث

انبارکاالدرمنطقه ویژه اقتصادی





پروژه

تکمیل تجهیزونگهداری بازارچه های شهری





پروژه

 مشارکت درساماندهی ووصول بهای خدمات

اتباع بیگانه





پروژه

 احداث وتکمیل مجتمع اداری تجاری

شهرداری





پروژه

احداث وتکمیل ایستگاه سی ان جی شهرداری





تملک دارایی های سرمایه ای-مصارف به تفکیک فصول اقتصادی 

 ایتملک دارایی های سرمایه 

 و سایر مستحدثاتساختمان -اول فصل 

 وتجهیزاتماشین آالت -دوم فصل 

 ثابتسایر دارائی های -سوم فصل 

 انبارموجودی –چهارم فصل 

 اقالم گرانبها–پنجم فصل 

 زمین-فصل ششم 

 سایر دارائی های تولید نشده-فصل هفتم 





خالصه کل بودجه







پایان

امور مالی شهرداری تایباد


