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РЕФЕРАТ

Об’єктом  дослідження є  бюджетна організація  – лікарня ветеринарної

медицини в  Козельщинському районі, яка в межах своєї компетенції здійснює

функції  та  повноваження   в  галузі  контролю  та  організації  заходів  щодо

профілактики,  діагностики,  лікування  та  ліквідації  інфекційних,  інвазійних  і

незаразних хвороб тварин. 

Мета   роботи  –  вивчити  теоретичні  та  практичні  аспекти  формування

заробітної  плати в  бюджетній  установі,  виявити  проблеми  і  шляхи

вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері.

Даються  рекомендації щодо організації формування заробітної плати в

державному  секкторі,  підвищенні  її  стимулюючої  функції,  які   позитивно

вплинуть на організацію трудових відносин працівників бюджетних установ,

сприяючи зростанню результативності праці.

Ключові  слова:  заробітна  плата,  трудові  ресурси,  мінімальна  заробітна

плата,  кошторис, погодинна оплата праці, єдина тарифна сітка, фонд оплати

праці, виплати працівникам.


