УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15.05.03 № 103

м.Ужгород

Про рівень середньомісячної
заробітної плати і стан розрахунків
по її виплаті в м.Ужгороді
На виконання доручення голови Закарпатської обласної державної
адміністрації від 08.05.03 р., заслухавши інформації керівників
управлінь економіки, фінансового, праці та соціального захисту
населення, житлово-комунального господарства, у справах культури,
спорту, сім'ї та молоді, відділів освіти, промисловості та енергетики,
центральної міської клінічної лікарні про рівень середньомісячної
заробітної плати і стан розрахунків по її виплаті, з метою збереження
позитивних тенденцій в рості середньомісячної заробітної плати в
галузях економіки міста за січень-квітень 2003 року та значному
зменшенні заборгованості з її виплати
виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформації керівників структурних підрозділів міської ради взяти до
відома.
2. Міському центру зайнятості (Чернєцова В.Р.), управлінню праці та
соціального захисту населення (Сойнов С.Ф.), відділу промисловості
та енергетики (Дацюк О.А.) вжити заходів щодо підвищення
продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту
громадян, збільшення розмірів заробітної плати в галузях економіки
міста.
3. Відділу зовнішньоекономічної діяльності (Куберка М.Ю.), до
01.06.2003р., переглянути договори про реалізацію інвестиційних
проектів на умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності з
підприємствами, які не виконують свої інвестиційні зобов'язання в
частині забезпечення рівня середньомісячної заробітної плати та
подати відповідні пропозиції.
4. Зобов'язати управління праці та соціального захисту населення
(Сойнов С.Ф.):
− вжити вичерпних заходів по ліквідації заборгованості із виплати
заробітної плати керівниками підприємств-боржників;

− здійснювати постійний контроль за дотриманням роботодавцями
законодавства щодо забезпечення відповідного рівня заробітної
плати та її своєчасної виплати.
5. Активізувати діяльність комісії з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
6. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням вирішити
питання відшкодування витрат, пов'язаних із підвищенням
мінімальної заробітної плати, шляхом зменшення вилучення коштів
до державного бюджету з бюджету міста.
7. Зобов'язати фінансове управління (Рябець М.М.) підготувати
звернення до Закарпатської обласної ради та облдержадміністрації
про збільшення додаткової дотації на виплату заробітної плати з
нерозподіленого резерву, передбаченого в обласному бюджеті і
призначеного для міст і районів області для вирівнювання на
зменшення диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ.
8. Запропонувати депутатам обласної ради від м.Ужгорода ввійти з
пропозицією до обласної ради про сприяння у позитивному
вирішенні питання збільшення місту додаткової дотації, одержаної з
державного бюджету, на вирівнювання мережі бюджетних установ.
9. Рекомендувати ДПІ в м.Ужгороді (Ліуш Б.М.) спрямувати зусилля на
забезпечення виконання доходної частини бюджету міста.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів Трачука П.А.

Міський голова

В.В.Погорєлов

