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									          №1728-01р
ЗАХОДИ		
щодо підвищення рівня середньої заробітної плати по м. Одесі


№
з/п
Назва заходу
Термін виконання
Виконавці
Контроль за виконанням
1
Забезпечити скорочення кількості підприємств, які виплачують заробітну плату менше встановленого мінімального розміру, та організувати роботу зі збільшення її до рівня середньомісячної заробітної плати по м. Одесі
до кінця 2011р.
Районні адміністрації Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради у співпраці з районними податковими інспекціями
Черненко С.О.
2
Вжити заходи щодо легалізації заробітної плати  

до кінця 2011р.
Районні адміністрації Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
виконавчі органи Одеської міської ради
Заступники міського голови
3
Провести в бюджетних установах, які належать до сфери їх управління, роботу щодо збільшення заробітної плати працівникам, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством
до 1 листопада 2011 року
Виконавчі органи Одеської міської ради
Заступники міського голови
4
Забезпечити проведення аналізу діяльності суб’єктів господарювання, керівники яких при повному завантаженні робочого дня виплачують працівникам офіційно незначну заробітну плату (підприємства торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, будівництва)
до 1 листопада 2011 року
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради у співпраці з районними податковими інспекціями 

Черненко С.О.
Павлова О.О.
5
Заслуховувати на засіданнях міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та районних координаційних рад суб’єктів господарювання, які нараховують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру, мають заборгованість із виплати заробітної плати, використовують найману працю без оформлення трудових відносин
постійно
Районні адміністрації Одеської міської ради,
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради 
Черненко С.О.
Павлова О.О.
6
 За даними Головного управління статистики в Одеській області здійснювати моніторинг середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності найманих працівників м. Одеси
щомісячно
Департамент фінансів Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Черненко С.О.
7
Продовжити роботу з проведення співбесід з керівниками підприємств щодо забезпечення завдань з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в галузях економіки  м. Одеси
постійно
Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Черненко С.О.
8
Активізувати проведення перевірок з виявлення «тіньової» заробітної плати в частині проведення позачергових перевірок суб’єктів господарювання, які порушують законодавство про оплату праці
постійно
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради спільно з податковими органами та прокуратурою
Черненко С.О.
 

                      Керуюча справами                                                                                                                Т. Герасименко  
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