MONITORIM MBI HARTIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS
1. KRYEMINISTRIA
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë
të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për
të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli
i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe
dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së
autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet
nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e
financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara
prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë
gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e
licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo

Po
x

Jo

Pjesërisht

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave
dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet
e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar
ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x

x

x

x

x
x

2. MINISTRIA E MBROJTJES
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës (faqe web-i)
Po

Jo

Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara

X
X

X

X

X

X

X

Pjesërisht
X
X (jo i
përditësuar)
X

7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

X

7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e
kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

X

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

X

X

X

X
X

X
X

3. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P

Po
x
x
x

Jo

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar/
vetëm
organika)
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës

7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
x
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet
që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe

Pjesërisht

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar,
mungon në
PT)

x
(mungon
në PT)

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
x

dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

x
(mungon
në PT)

7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

x
(mungon
në PT)

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

x
(mungon
në PT)

7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

4. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli
i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet
që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga
tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të
drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen
publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes
së detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe

Po
x
x
x
x

Jo

Pjesërisht

x

x

x

x

x

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar/ i
papërditësuar)

x

partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave
dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet
e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji

x

7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x

x

x
(Informacioni
është i
papërditësuar)
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

5. MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo

Po
X

Jo

Pjesërisht
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e
kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

X

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

X

X

X

X
X

X
X

6. MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TURIZMIT, TREGTISË DHE
SIPËRMARRJES
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P

Po
X

Jo

Pjesërisht

X
X

7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
X
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që
përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit

X
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
X
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
X

X

X
(Informacioni
nuk është i
linkuar)
X

X

publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe
të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin
publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik,
duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit

X
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

X

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të
këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

mungon
si rresht
në PT

7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

mungon
si rresht
në PT

X
X
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

7. MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS
Vlerësim për Programin e Transparencës
Po
x

Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
x
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
x
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që
përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe
të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin

Jo

Pjesërisht

x
x

x (Informacioni nuk
është i linkuar)

x (Informacioni nuk
është i linkuar)

x

x

x (Informacioni nuk
është i linkuar)

x

x (Informacioni nuk
është i linkuar)

x

publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik,
duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave
dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e
autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të
këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti
publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x

x

x

x
x

x
x

8. MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti politikash,
të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka lidhje me
ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe që prek
publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë
një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për
depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e
ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë
mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të
punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit
ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues
të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose
çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr.

Po
X
X
X
X

Jo

Pjesërisht

X

X

X

X

X

X

X

9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të
ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin
publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke
përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre
apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e
ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të
autoritetit publik;

X

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të
llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të
këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga
autoriteti publik.

X

X

X
X
X

9. MINISTRIA E FINANCAVE
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara

Po
x

Jo
x

x
x
x

x

x

x

x

x

Pjesërisht

7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
x
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e
x
kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
x
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm x
nga autoriteti publik.

x

x

x
x

10. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo

Po
x
x
x

Jo

Pjesërisht

x
x

x

x

x

x

x

x

procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit

x

x
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës

personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit x
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

x

Mungon
në
program
x
Mungon
në
program

11. MINISTRIA E DREJTËSISË
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Po
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo

Jo

Pjesërisht
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

Mungon në
programin e
transparencës
x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit
8 të këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

x

x
x
Mungon në
programin e
transparencës

12. MINISTRIA E KULTURËS
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
detyrimeve nga subjektet e licencuara

Po
X

Jo

Pjesërisht
X (jo i
përditësuar)

X
X
X

X

X

X

X

X

7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

X

7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

Mungon në
programin e
transparencës

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit x
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

x

x

x

x
x

13. MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË
Vlerësim për Programin e Transparencës
Po
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet
që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe

Jo

Pjesërisht
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Mungon
në PT

7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x

x

x
x
(Informacioni
nuk është i
linkuar)

14. MINISTËR PËR INOVACIONIN DHE ADMINISTRATËN PUBLIKE
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Po
x
x
x

Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për x
të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për
informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit
përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
x
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat
e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për
deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e
pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të
procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe
detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit
publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë
vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të
performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së

Jo

Pjesërisht

x
x

x

x

x

detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr.
125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin
publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit
publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet
e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër
në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

x

x

x

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që
përdor autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas
nenit 8 të këtij ligji

x

7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.

x

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar/ i
papërditësuar)

x

15. MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P

Po
x

Jo

Pjesërisht
x (I
paplotësuar)

x

7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
x
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
x
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
x
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet
që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve

x
(Informacioni
nuk është i
linkuar/ në
faqe është
vetëm
organika)

x

x

x
(informacion
jo i plotë)

nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;
7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.
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16. MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P

7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
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detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;

X

7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e
kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose
mosveprimet e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

X

7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit X
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.
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17. MINISTRIA E MJEDISIT
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të
autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të
marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet
që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve
për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo
raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur
autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave
ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
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partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;
7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.

x
x

x

x
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18. MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE
ADMINISTRIMIT TË UJRAVE
Vlerësim mbi hartimin e programit të transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve
dhe detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që
ka lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit
publik dhe që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim,
si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të
autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe
kontaktet e koordinatorit për të drejtën e
informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për
nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave
të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të
funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe
procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si
dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës
së autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e
buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik
vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo
formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga
subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe
dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së
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detyrimeve nga subjektet e licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit
/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas
parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006,
“Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013,
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që
kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i
jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo
ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e
dokumentacionit, të llojeve, formave të
dokumenteve, si dhe të kategorive të
informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit
8 të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i
përfituar ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i
dobishëm nga autoriteti publik.
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19. MINISTËR SHTETI PËR ÇËSHTJET VENDORE
Vlerësim për Programin e Transparencës
Koordinatori
Regjistri
Programi i transparencës
7.a Përshkrim te strukturës organizative, funksioneve dhe
detyrave të A.P
7.b Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve
nënligjore, të kodeve të sjelljes, të cdo dokumenti
politikash, të manualit ose ndonjë dokumenti tjetër që ka
lidhje me ushtrimin e funksoneve të autoritetit publik dhe
që prek publikun e gjerë
7.c Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të
bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe
elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si
dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës
7.ç Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit
publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e
koordinatorit për të drejtën e informimit
7.d të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e
funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e
pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e
tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes,
kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë
të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për
të marrë vendime
7.dh mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që
veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet
strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli
i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe
dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së
autoritetit
7.e të dhëna për buxhetin dhe planin e
shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e
kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet
nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e
financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara
prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë
gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e
licencuara
7.ë informacion për procedurat e prokurimit apo
procedurat konkurruese të koncesionit /partneritetit
publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit
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nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”,
dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe
partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të
autoritetit publik, duke përfshirë:
i) listën e kontratave të lidhura;
ii) shumën e kontraktuar;
iii) palët kontraktuese dhe përshkrimin e
shërbimeve apo mallrave të kontraktuara;
iv) informacionin për zbatimin dhe monitorimin e
kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
7.f informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep
publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit
7.g çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave
dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet
e autoritetit publik;
7.gj çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës
personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e
tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në
hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e
funksioneve të autoritetit publik;
7.h: Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor
autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit,
të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të
kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë
7.i: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligji
7.j: Një përshkrim të kategorive dhe formave të
ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga
autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar
ato.
7.k: Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.
7.l: Çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm
nga autoriteti publik.
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