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Sipas konceptit të zhvillimit të kontrollit të brendshëm financiar publik, subjektet publike në 
Ukrainë përfshijnë:

ministritë, autoritetet e tjera ekzekutive qendrore dhe vendore, njësitë e 
vetëqeverisjes vendore, administruesit e tjerë të fondeve të buxhetit;

Ndërmarrjet, institucionet dhe 
organizatat publike dhe 

komunale;

ministritë, autoritetet e tjera ekzekutive qendrore dhe vendore, njësitë e 
vetëqeverisjes vendore, shoqëritë e tjera aksionare, shoqëritë tip 

holding, njësitë e tjera ekonomike, në kapitalin e autorizuar të të cilave 
më shumë se 50% e aksioneve (interesit) u përket pronarëve të pronave 

shtetërore ose komunale; administruesit e fondeve të buxhetit

Fonde publike të besimit;

ndërmarrjet, institucionet dhe organizatat e tjera që marrin fonde buxhetore, kredi të tërhequra nga shteti ose të 
mbështetura nga qeveria apo asistencë teknike, përdorin fondet që mbeten në zotërim të tyre në rast të 

lehtësirave tatimore, prona publike ose komunale (më tej këtu, burime publike) vetëm nëse kryejnë aktivitete të 
lidhura me përdorimin e burimeve publike.



1. Bashkëpunimi i Ukrainës me organizatat ndërkombëtare, institucionet financiare, aktivitetet
në këmbimin valutor dhe tregjet e investimeve kërkojnë transparencë të informacioneve për
çështjet ekonomike dhe konkretisht për çështjet kontabël, si edhe përputhshmëri me
standardet ndërkombëtare.

2. Hë për hë, kontabiliteti në sferën buxhetore konsiston në kontabiliten që synon zbatimin e
buxhetit të shtetit dhe buxheteve vendore dhe kontabilitetin e institucioneve që i marrin
fondet nga buxheti.

3. Kontabiliteti për administrimin e buxheteve publike dhe vendore bëhet nga thesari, ndërsa
kontabiliteti për administrimin e buxhetit të institucioneve buxhetore – nga administruesit e
fondeve buxhetore.

Për të siguruar përmbushjen e objektivit, është hartuar

Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Strategjisë për modernizimin e sistemit të 
kontabilitetit të sektorit publik për periudhën 2007-2015”, nr.34 datë 16.01.2007



Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i kontabilitetit të sektorit publik sipas
standardeve ndërkombëtare.

Objektivat e strategjisë janë përmirësimi i metodikës dhe kalimi drejt një metodike
të unifikuar për kontabilitetin dhe raportimin, si edhe krijimi i mbështetjes me
organizim dhe informacion për kontabilitetin.

Në tërësi, strategjia synon të përmirësojë:

• Administrimin e fondeve publike;
• Sistemet për planifikimit afatmesëm dhe afatgjatë të buxhetit;
• Procedurën për hartimin dhe administrimin e buxheteve në bazë të programit të

posaçëm në procesin e buxhetit;
• Buxhetin
• Sistemin e analizës së informacioneve për administrimin e fondeve publike.



Rezultatet e pritura të zbatimit të strategjisë
• përshtatja e legjislacionit të kontabilitetit dhe raportimit sipas standardeve

ndërkombëtare;
• hartimi dhe zbatimi i planit kontabël për administrimin e buxheteve dhe

vlerësimet e administruesve të fondeve të buxhetit, çka do të sigurojë
transparencën e proceseve kontabël;

• formulimi i kërkesave të unifikuara për përzgjedhjen e softuerëve me synim
shkëmbimin e informacionit midis Ministrisë së Financave, organeve t Thesarit
dhe njësive të sektorit publik duke përdorur bazat e të dhënave dhe sistemet e
informacionit;

• përmirësimi i llogaridhënies dhe statusit të shefave të shërbimeve financiare dhe
buxhetore të njësive të sektorit publik;

• përmirësimi i sistemeve të trajnimit dhe ritrajnimit për kontabilistët e sektorit
publik;

• rritja e nivelit të transparencës në kontabilitet.



Kërkesat madhore për nivelin profesional dhe të kualifikimit për 
kryellogaritarët në institucionet me fonde buxhetore

Shefi i kontabilitetit i institucionit me fonde buxhetore që 
ka në varësi institucione të tjera me fonde buxheti:

Të ketë arsim të lartë në fushën përkatës profesionale sipas 
nivelit të shkallës master – me të paktën pesë vjet përvojë 
punë në drejtim – të paktën tre vjet përvojë në shërbimin 

publik dhe të paktën pesë vjet përvojë në drejtim

Shefi i kontabilitetit i një institucioni me fonde buxhetore në 
varësi të një institucioni tjetër me fonde buxhetore:

Të ketë arsim të lartë në fushën përkatës profesionale sipas nivelit të 
shkallës master, me të paktën tre vjet përvojë si specialist në 

shërbimin publik; si drejtues – të paktën dy vjet përvojë në poste 
drejtuese në fushën e ekonomisë dhe financave dhe të paktën tre vjet 

përvojë pune në poste të larta drejtuese

Të njohë ligjet, aktet e tjera legjislative për rregullimin e aktiviteteve dhe kontabilitetit për rregullimin e aktiviteteve ekonomike dhe të 
kontabilitetit, përfshirë aktet rregullatore të Bankës Kombëtare të Ukrainës, aktet nënligjore të Ministrisë së Financave për procedurën e 
kontabilitetit, përgatitjen e raportimit financiar dhe buxhetor të ministrive dhe autoritetet e tjera qendrore të ekzekutivit, si edhe bazat e 

teknologjisë prodhuese, procedurat operative të ekzekutimit dhe organizimin e dokumentacionit sipas komponentëve kontabël, format dhe 
procedurat për kryerjen e llogaritjeve, procedurën për marrjen dhe dërgimin e mjeteve dhe vlerave të tjera, ruajtjen dhe shpenzimin e 

mjeteve, rregullat e regjistrimit dhe inventarizimit të mjeteve dhe detyrimeve, shprehi madhore në përdorimin e kompjuterit dhe softuerit 
të duhur



Studentët e ciklit të parë në Departamentin e Kontabilitetit dhe Administrimit
Tatimor marrin dije të përgjithshme për:

Kontabilitetin dhe auditimin dhe administrimin tatimor
Niveli i parë i arsimit të lartë nënkupton trajnim të kontabilistëve dhe audituesve për

sektorë të ndryshëm të ekonomisë
Për të siguruar njohuri për veçantitë e kontabilitetit në sektorin shtetëror, studentët e

vitit IV studiojnë kontabilitetin e njësive ekonomike me fonde buxhetore.

Kontabiliteti në institucionet me fonde buxhetore është komponent shkencor në formimin e
studentëve të ciklit të parë në kontabilitet dhe tatim-taksa. Procesi i trajnimit është me natyrë
komplekse dhe përfshin leksione dhe orë praktike. Krahas kësaj, një numër përkatës orësh
parashikohet për formim individual dhe punë të pavarur të studentëve.

Qëllimi i lëndës është që studentët të asimilojnë plotësisht teorinë dhe praktikën e
kontabilitetit për institucionet me fonde buxhetore duke përdorur metoda të ndryshme didaktike.
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1. Основы построения учета в бюджетных учреждениях 4 2 - 3 - 9 2 - 4 - 5

2. Учет доходов 4 4 - 3 - 10 2 - 6 - 8

3. Учет расходов 4 4 - 3 - 10 2 - 6 - 8

4. Учет денежных средств и их эквивалентов 2 2 - 3 - 7 1 - 4 - 5

5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 2 2 - 3 - 7 1 - 4 - 5

6. Учет расчетов по оплате труда и страхования 2 2 - 3 - 7 1 - 10 - 11

7. Учет стипендий 1 2 - 2 - 6 1 - 5 - 6

8. Учет нефинансовых активов 2 4 - 3 - 9 1 - 3 - 4

9. Учет запасов 2 2 - 3 - 7 1 - 4 - 5

10. Учет собственного капитала самост 2 - 3 - 5 самост. - 5 - 5

11. Инвентаризация в системе бюджетных учреждений 1 2 - 2 - 6 самост - 4 - 5

12. Отчетность бюджетных учреждений 2 2 - 2 - 6 самост. - 5 - 5

Выполнение индивидуального задания - - - 2 - 2 - - 10 - 10

Модульный контроль 4 - - - 4 2 - - 2

Индивидуально-консультативная работа - - 12 - - 12 - 12 - - 12

Подготовка к экзамену - - - 9 - 9 - - 20 - 20

Э 4 4 4 4



Kompetencat Rezultatet e synuara të trajnimit
1. Të kuptuarit e kuptimit të termave dhe përkufizimeve bazë
ekonomike lidhur me metodikën kontabël në institucionet me fonde
buxhetore.

1. Të zotërohen kategoritë bazë të procedurave kontabël në institucionet
me fonde buxhetore, të njihen ligjet dhe tendencat në zhvillimin e
kontabilitetit në institucionet me fonde buxhetore, parimet dhe metodat e
tij.

2. Të kuptuarit e parimeve të planit kontabël në sektorin publik,
mundësia për të identifikuar karakteristikat ekonomike të llogarive
dhe nënllogarive të planit kontabël.

2. Të kuptohen qasjet për krijimin e planit kontabël, të ndiqet lirisht
struktura e klasave, rubrikave, llogarive të planit kontabël të sektorit publik.

3. Të qenit në gjendje për bërjen e regjistrimeve kontabël në bazë të
përmbajtjes së veprimeve tregtare, të analizuarit e veprimeve dhe të
analizuarit e efektit që kanë te raportimit financiar dhe buxhetor.

3. Të mund të pasqyrohen veprimet kryesore tregtare dhe regjistrimet
kontabël në evidencat kontabël, të konstatohet lirisht vlera e aktiveve të
panegociueshme dhe specifikat e përdorimit të regjistrave kontabël, të
plotësohen mandate, të mbahet ditari, të bëhet raportimi financiar dhe
buxhetor i institucioneve me fonde buxhetore.

4. Të qenit në gjendje për të përdorur materialet normative dhe
udhëzuese dhe aktet e tjera legjislative që përcaktojnë rregullat dhe
standardet për mbajtjen e evidencave në institucionet me fonde
buxhetore.

4. Të njihen parashikimet dhe përmbajtja e dokumenteve kryesore
normative dhe udhëzuese për çështjet e kontabilitetit, opsionet për
zbatimin e dispozitave të planit kombëtar për kontabilitetin e sektorit
publik gjatë përpunimit të përmbajtjes së dokumenteve udhëzuese.

5. Të qenit në gjendje për të krijuar dokumentet dhe librat kontabël
parësorë të institucioneve me fonde buxhetore, për të bërë
qarkullimin e dokumenteve të institucioneve me fonde buxhetore.

5. Të mund të plotësohen dhe kontrollohen dokumentet parësore, të jepen
rekomandime për plotësimin e të dhënave në dokumentet parësore, të
përpilohen skemat e qarkullimit të dokumenteve për administrim të
d k ë ilë f ë ë d k ë hl j



Programi i ciklit të dytë universitar
Kontabiliteti dhe kontrolli në sektorin e përgjithshëm të administratës publike

Qëllimi i programit të ciklit të dytë universitar për kontabilitetin dhe
kontrollin në sektorin e përgjithshëm të administratës është sigurimi i formimit në
nivel të ciklit të dytë të universitetit në përputhje me objektin dhe shtrirjen e
aktiviteteve në sektorin e institucioneve me fonde buxhetore në Ukrainë.

Objektivi i specializuar i programi mësimor është mbledhja, përpunimi,
formimi, analizimi, monitorimi dhe ofrimi i informacioneve të nevojshme, të
mjaftueshme dhe cilësore për aktivitetet financiare dhe ekonomike ët institucioneve
me fonde buxhetore në të gjitha nivelet e administratës për marrjen e vendimeve të
duhura.

Programi i ciklit të dytë universitar parashikon përmirësimin e formimit
praktik të specialistëve dhe fokusohet te niveli drejtues, duke zbatuar në praktikë
proceset e lidhura me organizimin e kontabilitetit, analizës dhe auditimit të
institucioneve me fonde buxhetore.



Formimi në nivel të ciklit të dytë universitar parashikon formimin e 
kontabilistëve të sektorit publik

Programi i ciklit të dytë universitar në
Kontabilitet dhe kontroll në sektorin e përgjithshëm të administratës publike 

Programi i ciklit të dytë universitar në kontabilitet dhe kontroll në sektorin e
përgjithshëm të administratës publike siguron formim profesional të specialistëve
për institucionet me fonde buxhetore për kontabilitetin, analizën tregtare dhe
auditimin.

Proceset arsimore në nivel të ciklit të dytë universitar presupozon asimilim nga
studentët të disiplinave normative, lëndëve të modulit për formim të veçantë dhe
plotësimin e kërkesave të vendosura në kalendarin e formimit praktik.



PROGRAMI I CIKLIT TË DYTË UNIVERSITAR
Lëndët e detyrueshme:

1.1. Ekonomia botërore

1.2. Zhvillimi novator i ndërmarrjeve

1.3. Llogaridhënia sociale

1.4. Metodika kërkimore në kontabilitet, auditim dhe tatim-taksa



PROGRAMI I CIKLIT TË DYTË UNIVERSITAR
Модуль специальной подготовки:

2.1.1 Kontabiliteti në drejtimin e ndërmarrjeve buxhetore

2.1.2. Organizimi i kontabilitetit në ndërmarrjet buxhetore

2.1.3.
Kontabiliteti dhe raportimi në bazë të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit
të Sektorit Publik

2.1.4.
Organizimi dhe metodika e auditimit në sektorin e përgjithshëm të administratës
publike

2.1.5. Analiza financiare në institucionet buxhetore



PROGRAMI I CIKLIT TË DYTË UNIVERSITAR
Дисциплины по выбору студента:

2.2.1. Sistemet dhe modelet e kontabilitetit

2.2.2. Zbatimi i kontabilitetit

2.2..3. Kontabiliteti i administratës buxhetore në subjektet e thesarit të shtetit

2.2.4. Kontrolli financiar publik

2.2.5. Kontabiliteti i institucioneve buxhetore

2.2.6. Kontabiliteti i drejtimit në institucionet buxhetore

2.2.7. Auditimi i brendshëm në sektorin e përgjithshëm të administratës publike

2.2.8.
Sistemet e informacionit për drejtimin në kontabilitetin, analizën dhe auditimin në 
sektorin e përgjithshëm të administratës publike



PROGRAMI I CIKLIT TË DYTË UNIVERSITAR
Moduli i formimit praktik:

3.1. Formim ndërtematik

3.2. Formim praktik

33. Përgatitja dhe mbrojtja e tezës



FALEMINDERIT! 
PYETJE?
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