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საქმისწარმოების   სამსახურის 

დებულება 

SPORTUNI 



 

  

SPORTUNI 1 

 

 

თავიI 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. 

1.1.წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს  სსიპ-  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) საქმისწარმოების 

სამსახურის (შემდგომში - სამსახური) სამართლებრივ სტატუსს, ამოცანებსა და ფუნქციებს, 

სტრუქტურას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა 

საკითხებს. 

მუხლი 2. 

2.1. 2.1. სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის 

საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს კანონით 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით, წინამდებარე 

დებულებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

2.2.სამსახური ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის    წინაშე 

და ასრულებს მის  მითითებებსა და დავალებებს. 

თავი II 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და  ფუნქციები  

მუხლი 3.  

3.1.სამსახურის  ამოცანები:  

ა) დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმირებისა და მეთოდების სრულყოფა; 

ბ)საქმისწარმოების ერთიანი წესების, სახელმწიფო სტანდარტებისა და სხვა მოქმედი 

ნორმატივების შესაბამისად დოკუმენტირების, დოკუმენტებზე მუშაობის ორგანიზების, 

საინფორმაციო - საძიებო სისტემების, შესრულების კონტროლისა და ქვედანაყოფებში 

დოკუმენტებზე მუშაობის წესის დაცვის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა, 

დოკუმენტბრუნვის შემცირება, დოკუმენტების ფორმების უნიფიკაცია და სათანადო 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

გ) უნივერსიტეტში საქმისწარმოების საკითხებზე დოკუმენტების შემუშავება; 

 



 

  

SPORTUNI 2 

 

 

დ)საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით დოკუმენტების მართვის ერთიანი სისტემების 

დანერგვა და სრულყოფა; 

ე) არქივის საქმიანობის წარმართვა;  

ვ) არქივისათვის მიკუთვნებული დოკუმენტების გადაცემის, დაცვის, ცენტრალიზებული 

აღრიცხვის, აღწერის სრულყოფისა და გამოყენების უზრუნველყოფა. 

3.2. სამსახურის  ფუნქციები 

ა) უნივერსიტეტში ერთიანი საქმისწარმოების უზრუნველყოფა; 

ბ)კორესპონდენციის მიღება, რეგისტრირება, საექსპედიციო დამუშავება, სააღრიცხვო-საცნობარო 

სამუშაოთა შესრულება, დანიშნულებისამებრ გადაცემა-დაგზავნა; 

გ)შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და ადრესატისათვის მისი გადაცემის ორგანიზება, 

ხელმოსაწერად წარსადგენი დოკუმენტების გაფორმების სისწორის კონტროლი; 

დ)საქმისწარმოების ერთიანი წესისა და სხვა მოქმედი ნორმატივების შესაბამისად 

კორესპონდენციის დადგენილ ვადაში გაფორმებისა და დოკუმენტების კონტროლზე აყვანის 

ორგანიზება, შემსრულებლებისათვის მათი დროული მიწოდება, დოკუმენტების შესრულების 

მიმდინარეობის კონტროლი და ანალიზი, შედეგების შესახებ ცნობების განზოგადება და 

ხელმძღვანელობის სისტემატური ინფორმირება; 

ე) უნივერსიტეტის საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის შედგენა და საქმეების ფორმირება, საქმეთა 

შენახვისა და დოკუმენტური ინფორმაციის ოპერატიულად გამოყენების უზრუნველყოფა; 

ვ) ინფორმაციის გაცემა სამსახურში შემოსული დოკუმენტების შესრულებისა და გასული 

კორესპონდენციის დაგზავნის მდგომარეობაზე; 

ზ) უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებსი საქმისწარმოების ორგანიზება და 

მონიტორინგი მუშაობის ერთიანი წესის შესაბამისად; 

თ)უნივერსიტეტის არქივში არსებული პირადი საქმეების ფორმირება, საარქივო ცნობების 

მომზადება, საარქივო დოკუმენტების დამუშავება, მათი აღრიცხვა და მონაცემთა ბაზის შექმნა; 

ი)კონსულტაციებისა და მეთოდური დახმარების გაწევა უნივერსიტეტის სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის საერთო განყოფილების კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე; 

კ)სხვა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში მიღებული დოკუმენტების შესრულების ვადების 

მონიტორინგი. 
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თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები 

მუხლი 4 

4.1.სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც  თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. სამსახურის უფროსი 

ანგარიშვალდებულია   მის წინაშე. 

2.სამსახურის უფროსის  არყოფნის ან/და ამ პოზიციაზე ვაკანსიის არსებობის  შემთხვევაში  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რექტორთან შეთანხმებით იღებს 

გადაწყვეტილებას სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის შესახებ. 

3.სამსახურის შემადგენლობაშია  საქმისწარმოების სექტორი (კანცელარია) და არქივი, რომელიც 

დაკომპლეტქებულია სპეციალისტებით,რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან 

სამსახურის  უფროსის წინაშე. მათი ფუნქციები დაკონკრეტებულია მათთან გაფორმებული 

შრომითი კონტრაქტითა და სამუშაო აღწერილობით. 

მუხლი 5 

5.1. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

ბ)ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ შესაბამის 

დავალებებსა და მითითებებს; 

გ) წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს  წელიწადში  

ორჯერ  და/ან მოთხოვნისამებრ; 

დ)ისმენს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს დაქვემდებარებული თანამშრომლებისგან 

წელიწადში ორჯერ; 

მუხლი 6. უნივერსიტეტის არქივი  

6.1.უნივერსიტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და სამეურნეო დანიშნულების დოკუმენტური 

მასალების დაცვის, აღრიცხვის, აგრეთვე პრაქტიკული გამოყენების მიზნით უნივერსიტეტში 

ფუნქციონირებს არქივი, რომელიც თავის მუშაობაში ხელმძღვანელობს საარქივო წესებით და 

წინამდებარე დებულებით.  

6.2. უნივერსიტეტის არქივი შედის სამსახურის შემადგენლობაში. 

6.3. არქივის ფუნქციებია: 
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ა)საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა, დაცვა და გამოყენება; 

ბ)არქივის დოკუმენტების სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განვითარება; 

გ) დოკუმენტების მეცნიერულ-პრაქტიკული ღირებულების შემფასებელი ექსპერტიზის 

ორგანიზება და ჩატარება; 

დ) უნივერსიტეტის საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება-დამტკიცებასთან დაკავშირებული 

პროცედურების წარმართვა; 

6.4. არქვის შემადგნლობაში შედის არქივარიუსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი: 

6.5. არქივარიუსი:  

ა) იღებს, აღრიცხავს და ინახავს  უნივერსიტეტის თანამშრომელთა მიერ საქმის წარმოებით 

დამთავრებულ  უნივერსიტეტის არქივზე გადაცემულ მასალას;  

ბ)სამსახურის უფროსის ზედამხედველობით ასრულებს არქივში დაცული დოკუმენტაციის 

სისტემატიზაციას; 

გ) პასუხისმგებელია არქივში მოქმედი რეესტრის წარმოებაზე; 

დ)ვალდებულია სამსახურის უფროსთან ერთად ყოველი სასწავლო წლის დასასრულისათვის 

მოითხოვოს  სტუდენტთა პირადი საქმეები და არქივში დასაცავი დოკუმენტაცია დადგენილი 

წესის შესაბამისად; 

ვ) პასუხისმგებელია არქივში დაცულ მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტებზე (დიპლომი და 

ატესტატი), მათ შენახვასა და დადგენილი წესის მიხედვით გაცემაზე უფლებამოსილი პირის 

მოთხოვნის შემთხვევაში; 

6.5.1. არქივარიუსს უფლება აქვს:  

ა)მოსთხოვოს  უნივერსიტეტის ფაკულტეტს და  სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს 

დაიცვან არქივის მუშაობის დადგენილი წესები; 

 ბ)გამოითხოვოს ფაკულტეტიდან და სტრუქტურული ერთეულებიდან საჭირო დოკუმენტაცია 

და დამატებითი ცნობები; 

გ)შეისწავლოს და განაზოგადოს სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების არქივების 

მუშაობის გამოცდილება. 

 

 



 

  

SPORTUNI 5 

 

 

თავი I V 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 7. 

7.1. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

7.2. სამსაუხრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

7.3. დებულება ძალაშია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან. 

7.4. დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და  სამსაუხრის ლიკვიდაციის 

შემთხვევაში. 

 


