Chính phủ Ukraina cho phép các quan chức nhận lương cao
Thứ tư, 08 Tháng 6 2016 21:42

TTQH - Chính phủ Ukraina đã bãi bỏ hiệu lực nghị định trước đây về lương của công
chức, theo đó lương tối đa của các thành viên Chính phủ không được vượt quá 15 lần
lương lao động tối thiểu.

Chính phủ Ukraina đã hủy bỏ hạn chế về mức lương của các quan chức và nới lỏng hạn chế về
chi phí duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nghị định thư về vấn đề này được Chính
phủ thông qua trong phiên họp hôm thứ tư, 8-6-2016.

Cụ thể, nghị định mới của Chính phủ bãi bỏ các quy định hạn chế về mức lương của công
chức, cũng như hạn chế về chi phí mua sắm bàn ghế, vật dụng, phương tiện giao thông, sửa
chữa, duy tu, chế độ nghỉ phép…

“Việc bãi bỏ các quy định hạn chế cho phép các cơ quan nhà nước cải thiện cơ sở vật chất kỹ
thuật bằng số tiền được phép chi tiêu, cũng như tăng cường khuyến khích nhân viên làm việc
hiệu quả hơn”, - Bộ trưởng Tài chính Alexandr Daniliuk tuyên bố.
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Theo lời Bộ trưởng, nghị định này không yêu cầu tăng chi phí cho các cơ quan nhà nước, mà
chỉ tháo bỏ các quy định hạn chế trước đây. Còn chi phí của các cơ quan vẫn thực hiện theo
chương trình ngân sách nhà nước.

Trước đây, ngày 1-3-2014, Chính phủ Ukraina đã thông qua nghị định thư về hạn chế chi phí
của các cơ quan nhà nước. Theo đó, lương tối đa của công chức làm việc trong hệ thống chính
quyền hành pháp và trong các doanh nghiệp nhà nước không được vượt quá 15 lần mức lương
tối thiểu.

Thanh Hải. Theo Delo.
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