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მატერიალური რესურსების 
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თავიI 

ზოგადი დებულებანი 

მუხლი 1. 

1.1.წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს  სსიპ-  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) მატერილაური 

რესურსების მართვის 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:  

სამსახური ძირითადი ამოცანაა უზრუნველყოს უნივერსიტეტის შენობის და მიწის 

მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, მოვლა და დაცვა. 

3.2. სამსახურის  ფუნქციები 

ა) უნივერსიტეტის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზისსრულყოფა და განვითარება; 

ბ) შენობა-ნაგებობების,   კაბინეტ-ლაბორატორიების,   ბიბლიოთეკის,   სპორტული მოედნებისა 

და დარბაზების თანამედროვე დონეზე მოწყობა;  

გ)უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება საჭირო მატერიალური 

ფასეულობებით, მასალებით, სამეურნეო, საკანცელარიო ინვენტარით. სასაწყობო მეურნეობაზე 

სისტემატური კონტროლის განოხორციელება; 
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დ)უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების, დამხმარე შენობა ნაგებობების, მატერიალურ 

ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანა;მოწყობილობების, განათების, გათბობის, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის, 

მიწისქვეშა კომუნიკაციების, სანტექნიკის და სხვა სისტემების გამართული ფუნქციონირებასა და 

მათი მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი; 

ე) უნივერსიტეტის შენობა–ნაგებობებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება; 

ვ) უნივერსიტეტის სატრანსპორტო საშუალებების მოვლა; 

ზ) უნივერსიტეტის ქონების დაცვის ორგანიზება. 

თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები 

მუხლი 4 

4.1.სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. სამსაუხურის უფროსი ანგარიშვალდებულია   

მის წინაშე. 

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

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რექტორთან შეთანხმებით იღებს 

გადაწყვეტილებას სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის შესახებ. 

4.3.სამსახურის შემადგენლობაში შედიან: კომენდანტი;  საწყობის გამგე; ელექტრიკოსი; 

სანტექნიკოსი; დამლაგებელი;  ავტომობილის მძღოლი; მუშები, რომლებსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ისინი 

ანგარიშვალდებულნი არიან სამსახურის  უფროსის წინაშე.  

4.4. სამსახურის უფროსი 

ა) წარმართავს  სამსახურის  მუშაობას  და  ანაწილებს  მოვალეობებს  სამსახურის თანამშრომლებს 

შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს;  

ბ) ხელმძღვანელობს  და  მეთვალყურეობს  სამეურნეო  სამსახურში  დასაქმებულ პირებს; 

ბ) ზედამხედველობს უნივერსიტეტის მომარაგებას საკანცელარიო დ სამეურნეო საქონლით; 

გ)ახდენს  ყოველთვიური  ანგარიშისა     და  სამომავლო  გეგმების     წარდგენას უნივერსიტეტის 

რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე; 
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დ)ახორციელებს   საქართველოს           საკანონმდებლო , და   კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების, უნივერსიტეტის წესდების, ადმინისტრაციის და წინამდებარე   

დებულების   შესაბამისად   სხვა   ფუნქციებს   და   დავალებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

4.5.სამსახურის კომენდანტი: 

ა) ასრულებს ხელმძღვანელის მითითებებსა და დავალებებს; 

ბ) ვალდებულია უზრუნველყოს შენობა–ნაგებობებისა და ინვენტარის მოვლა– პატრონობა. 

გ) ასრულებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და სამსახურის უფროსის სხვა 

დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე. 

4.6. საწყობის გამგე : 

ა) უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში საწყობში ქონების დასაწყობებას; 

ბ) ახორციელებს უნივერსიტეტის საწყობში ქონების შეტანა-გატანის აღრიცხვას და  კონტროლს; 

გ)  უზრუნველყოფს დასაწყობებული ქონების მოვლა-პატრონობას; 

დ) ასრულებს უნივერსიტეტის რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და სამსახურის 

უფროსის სხვა დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მათ წინაშე. 

ე) ვალდებულია საწყობში ჰქონდეს უნივერსიტეტისათვის ყოველდღიურად საჭირო სამეურნეო 

საქონელი; 

ვ) საწყობში არსებული საქონლის დეფიციტზე დროულად წარუდგინოს მოხსენებითი ბარათი 

(მოთხოვნა) სამეურნეო სამსახურის უფროსს; 

ზ) არ მიიღოს საქონელი სათანადო საბუთების გარეშე; 

თ) ყოველკვარტალურად ჩაატაროს საწყობში არსებული ინვენტარისა და სამეურნეო საქონლის 

ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციის მასალები წარუდგინოს სამეურნეო სამსახურის უფროსს 

4.7. ელექტრიკოსი ვალდებულია 

ა)შეასრულოს სამსახურის უფროსის მითითებები და დავალებები; 

ბ)ყოველდღიურად შეამოწმოს და უზრუნველყოს უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობაში არსებული 

ელექტრო ქსელების ნორმალური მუშაობა;  

გ) ელექტრო გაყვანილობის დაზიანების შემთხვევაში შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე 

სამსახურის უფროსს და მოახდინოს მისი ლიკვიდაცია. 

4.8. სანტექნიკოსი ვალდებულია 

ა)შეასრულოს სამსახურის უფროსის მითითებები და დავალებები; 



 

  

SPORTUNI 4 

 

 

ბ)უზრუნველყოს უნივერსიტეტის შენობა–ნაგებობაში არსებული სანტექნიკის გამართული 

მუშაობა; 

გ)უნივერსიტეტის შენობა–ნაგებობაში არსებული სანტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში 

შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე სამსახურის უფროსს და მოახდინოს მისი ლიკვიდაცია. 

4.9. დამლაგებელი ვალდებულია 

ა) შეასრულოს სამსახურის უფროსის მითითებები და დავალებები; 

ბ) უზრუნველყოს უნივერსიტეტის შენობა–ნაგებობების დალაგება და დასუფთავება. 

4.10. ავტომობილის მძღოლები ვალდებულნი არიან 

ა)განახორციელონ უნივერსიტეტის შესაბამისი თანამდებობის პირების გადაადგილება 

უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომობილების საშუალებით; 

ბ) განახორციელონ სტუდენტთა, პროფესორ–მასწავლებელთა და უნივერსიტეტში დასაქმებულ 

პირთა გადაადგილება უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული საშუალებით. 

4.11. მუშა ვალდებულია: 

ა) შეასრულოს სამსახურის უფროსის მითითებები და დავალებები; 

ბ) სამსახურის უფროსის მითითებით განახორციელონ შენობა–ნაგებობების მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოები. 

თავი I V 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 5. 

5.1. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

5.2. სამსაუხრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

5.3. დებულება ძალაშია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების მომენტიდან. 

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

შემთხვევაში. 

 


