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დამტკიცებულია: სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2020 წლის 21

დეკემბრის #11 სხდომის დადგენილება #5

სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი

1. რეგულირების სფერო

1. სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი მიმართულია დოკუმენტბრუნვის
მოწესრიგების, დოკუმენტების პროექტების შედგენისა და დოკუმენტების
გაფორმების ხარისხის ამაღლების, თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით
დოკუმენტური ინფორმაციის დამუშავებისათვის საჭირო პირობების შექმნის და
უნივერსიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისაკენ.

2. წინამდებარე წესი განსაზღვრავს უნივერსიტეტში ელექტრონული და
მატერიალური საქმისწარმოების ორგანიზების სისტემას, ადგენს დოკუმენტებსა
და მოქალაქეთა განცხადებებზე, წერილებზე, ბრძანებებზე და ხელშეკრულებებზე
მუშაობის წესს.

3. საქმისწარმოების წესის მოქმედება ვრცელდება როგორც უნივერსიტეტის
პერსონალზე, ასევე, უნივერსიტეტში საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული სხვა
პირების მიმართ.

4. საქმისწარმოების წესი არ ვრცელდება მატერიალური რესურსების არღიცხვაზე.

2. საქმისწარმოების დრო და ადგილი

1. უნივერსიტეტში საქმისწარმეობა მიმდინარეობს სამუშაო დღეებში, ორშაბათიდან
პარასკევის ჩათვლით 10:00-18:00 სთ-ებში.

2. უნივერსიტეტში საქმისწარმოების ადგილია უნივერსიტეტის I და II
ადმინისტრაციული კორპუსი.

3. კორესპონდენციის მიღება/გაცემა წარმოებს უნივერსიტეტის კადრების და
კანცელარიის სამსახურში, შემდეგ მისამართზე: შოთა რუსთაველის გამზ. #19,
თბილისი, საქართველო, უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული.

3. საქმისწარმოების ფორმა

1. უნივერსიტეტში საქმისწარმოება ხორციელდება ელექტრონული და
მატერიალური ფორმით.
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2. ელექტრონული საქმისწარმოება ხორციელდება პროგრამული უზრუნველყოფის

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის “eflow” მეშვეობით, რომელიც
უზრუნველყოფს დოკუმენტების მატერიალური და ელექტრონული დამუშავების
თავსებადობას.

3. საქმისწარმოების ელექტრონული ფორმა გამოიყენება სტუდენტთა მონაცემებისა
და მათი სწავლების შედეგების აღრიცხვის მიზნით.

4. ბიბლიოთეკის წიგნები და სხვა მასალები აღირიცხება ელექტრონულად და
ჩაირთვება უნივერსიტეტის ვებგვერდის ონლაინ საძიებო სისტემაში.

4. აღრიცხვას დაქვემდებარებული დოკუმენტები

1. უნივერსიტეტის შესაბამისი სამსახური აღრიცხავს შემდეგ დოკუმენტებს/
ინფორმაციას:
1.1 შემოსული/გასული კორესპონდეცნია, განცხადებები,

სამსახურებრივი/მოხსენებითი ბარათები;
1.2 რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, აკადემიური საბჭოს,

წარმომადგენლობითი საბჭოს, დეკანის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტები.
1.3 სტუდენტების პირადი საქმე და ინფორმაცია აკადემიურ შედეგებზე,

ფინანსურ დავალიანებაზე და პასუხიმგებლობის გამოყენებაზე;
1.4 დასაქმებულთა მონაცემები და შრომის ხელშეკრულებები;
1.5 სახელმწიფო შესყიდვის მასალები;
1.6 მემორანდუმები;
1.7 შეთანხმებები, ხელშეკრულებები;
1.8 სასამართლო საქმეები;
1.9 ოქმები;
1.10 საბიბლიოთეკო ლიტერატურა;
1.11 საარქივო მასალა.

5. კადრების და კანცელარიის სამსახურის უფლებამოსილება

1. კადრების და კანცელარიის სამსახური უზრუნველყოფს საქმისწარმოების
ორგანიზებას უნივერსიტეტში და მის სტრუქტურულ ერთეულებში.

2. კადრების და კანცელარიის სამსახურს საქმისწარმოების მიზნით ევალება:
2.1. სტრუქტურულ ერთეულებში შემოსული და ადგილზე შექმნილი

დოკუმენტების აღრიცხვა და საინფორმაციო ბაზის ფორმირება;
2.2. დოკუმენტის ელექტრონულ ბაზაში დაფიქსირება;
2.3. დოკუმენტების ელექტრონულად გადაცემა ხელმძღვანელებისა და

შემსრულებლებისათვის;
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2.4. დოკუმენტების შესრულებაზე კონტროლი და

ხელმძღვანელებისათვის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ
ინფორმაციის მომზადება;

2.5. დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა;
2.6. გასული დოკუმენტების ელექტრონულად ან მატერიალურად დაგზავნა;
2.7. დოკუმენტების მომზადების ვადებისა და გაფორმების წესის დაცვის

კონტროლი;
2.8. უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში საქმისწარმოების

მონიტორინგი;
2.9. დასრულებული დოკუმენტების საქმეებად ფორმირება;
2.10. საქმეთა მომზადება არქივში ელექტრონულად და მატერიალურად

გადასაცემად;

2.11. დასრულებული საქმეების არქივში მიღება, აღრიცხვა და დაცვა;
2.12. დადგენილი წესის მიხედვით, არქივიდან ცნობების, ამონაწერების და

სხვა დოკუმენტების ელექტრონულად და, მოთხოვნის შესაბამისად,

მატერიალურად გადაგზავნა

6. კორესპონდენციის აღრიცხვა.

1. უნივერსიტეტის კადრების და კანცელარიის სამსახური კორესპონდენციას
იღებს თბილისის №28 საფოსტო განყოფილებიდან ილია ჭავჭავაძის
გამზირი №21), უშუალოდ წარმომდგენისაგან და ელექტრონულად “eFlow’’
- ს მეშვეობით.

2. კადრების და კანცელარიის სამსახურში შემოსული ოფიციალური
კორესპონდენცია მიიღება, სკანერდება და აღირიცხება მიღებისთანავე
უფლებამოსილი პირის მიერ.

3. კორესპონდენციის მატერიალური სახით მიღების უფლება აქვს
უნივერსიტეტის დაცვის სამსახურის მორიგეს, რომელმაც მიღებული
კორესპონდენცია, უნდა გადასცეს კადრების და კანცელარიის სამსახურს,
რომელიც ელექტრონულად ასახავს დოკუმენტს ბაზაში.

4. ოფიციალური კორესპონდენციის მოძრაობის დაფიქსირება
უნივერსიტეტში ავტომატიზებულია- ხორციელდება კომპიუტერის
საშუალებით.

5. დასკანერებული კორესპონდენცია, “eFlow’’ - ს მეშვეობით
რეგისტრაციისთანავე ელექტრონულად გადაეცემა დოკუმენტში
მითითებულ ადრესატს.

6. არ სკანირდება და არ რეგისტრირდება: სტატისტიკური კრებულები,
წიგნები, ბროშურები, ბუკლეტები, გაზეთები, ჟურნალები და სხვა
პერიოდული გამოცემები, სარეკლამო ცნობები, მისალოცი, მოსაწვევი
ბარათები.
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7. მოქალაქეთა წერილების განხილვის წესი

1. კადრების და კანცელარიის სამსახურში შემოსული მოქალაქეთა წერილები ან
რომელიმე ორგანიზაციიდან თანმხლები წერილით გამოგზავნილი მოქალაქის
წერილი, განხილვის შედეგების შესახებ გამოგზავნილი პასუხები, დასკანერების
შემდეგ რეგისტრირდება ,,eFlow’’-ს ელექტრონულ ბაზაში.

2. მოქალაქეთა წერილები, მათი შინაარსის შესაბამისად, გადაეგზავნება რექტორს,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ან სტრუქტურულ ერთეულებს
განსახილველად.

3. მოქალაქეთა წერილების პასუხის გაგზავნა ხდება კადრების და კანცელარიის
სამსახურის მიერ, რომელსაც ხელს აწერს რექტორი ან ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი ან მათი დავალების შემთხვევაში, სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი.

4. შემოსული კორესპონდენციის რეზოლუცია უნდა მოიცავდეს შესასრულებელი
დავალების შინაარსს და შესრულების ვადას. შემსრულებელი ვალდებულია
დოკუმენტზე მუშაობა დაასრულოს კანონით დადგენილ ან რეზოლუციით
განსაზღვრულ ვადაში.

5. წერილი შესრულებულად ითვლება, თუ განხილულია მასში დასმული ყველა
საკითხი, გატარებულია აუცილებელი ღონისძიებები და განმცხადებელს
წერილობით გაეცა პასუხი.

6. მოქალაქის მიერ კადრების და კანცელარიის სამსახურში ჩაბარებული განცხადება
რეგისტრირდება ელექტრონულ ბაზაში და განიხილება დადგენილი წესით.

8. დოკუმენტების შედგენა, გაფორმება და გაგზავნა

1. უნივერსიტეტში დოკუმენტების შედგენისა და გაფორმების დროს
სამსახურებრივი დოკუმენტის ანოტაცია უნდა იყოს მოკლე, გასაგები,
არგუმენტირებული, ზუსტი და ერთმნიშვნელოვანი;

2. დოკუმენტის ვიზირება ხდება შემდეგნაირად - უნივერსიტეტის რექტორის ან
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ხელმოსაწერი დოკუმენტი ვიზირებული უნდა
იყოს უნივერსიტეტის იმ სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მიერ, რომელიც
მუშაობდა წერილის პროექტზე (შეიძლება ვიზირება მისცეს რამდენიმე
დეპარტამენტის ან სამსახურის უფროსმა) და მითითებული იყოს იმ პირის გვარი
და სახელი, რომელმაც შექმნა დოკუმენტი.

3. თუ დოკუმენტი ეგზავნება თანამდებობის პირს, მარჯვენა ზედა კუთხეში
მიეთითება ადრესატის თანამდებობა ან ორგანიზაციის დასახელება და
თანამდებობის პირთა ვინაობა. დოკუმენტი, რომელიც გაფორმებულია
დადგენილი წესის დარღვევით, უბრუნდება წარმომდგენს. მოქალაქეთა
წერილების საპასუხო დოკუმენტებში ჯერ იწერება საფოსტო მისამართი, შემდეგ
ადრესატის სახელი და გვარი.

4. თუ დოკუმენტს ახლავს დანართი და ის მოხსენებულია ტექსტში, მის შესახებ
აღნიშვნა კეთდება ელექტრონულ ბაზაში "დანართი... ფურც.... ეგზ."
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5. შემოსული დოკუმენტის დასკანირება ხდება სრულად, გარდა იმ შემთხვევისა,

როდესაც დანართი დოკუმენტი აკინძულია, დამოწმებულია ბეჭდით ან მისი
გადაყვანა ელექტრონულ ფორმატში შეუძლებელია, ან დოკუმენტში ფურცლების
რაოდენობა აღემატება 10-ს. ასეთ შემთხვევაში, დოკუმენტი შემსრულებელს
გადაეცემა მატერიალური ფორმით.

6. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების დანართს ზედა
მარჯვენა კუთხეში უკეთდება აღნიშვნა დოკუმენტის ნომრით და თარიღით.

7. დოკუმენტის ასლი უნდა დამოწმდეს შემდეგი ფორმით "ასლი დედანთან სწორია"
და კანცელარიის მრგვალი ბეჭდით.

8. დოკუმენტის (წერილის) ტექსტი უნდა დაიბეჭდოს: შრიფტი - 12, ორი
ინტერვალით.

9. დოკუმენტზე ხელმომწერი პირის არყოფნის შემთხვევაში (შვებულება, მივლინება,
საავადმყოფო ფურცელი), შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი
ვალდებულია აცნობოს „eFlow“-ს ცხელ ხაზს.

10. უნივერსიტეტის ელექტრონული ბლანკის გამოყენება ხდება უნივერსიტეტის
რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავალებით ან თანხმობით.

11. უნივერსიტეტის ბლანკზე დასატანი ინფორმაცია მზადდება რექტორის,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მითითებით ან უნივერსიტეტის
სტრუქტურული ერთეულების ინიციატივით.

12. უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მომზადებული ინფორმაცია
შესათანხმებლად ეგზავნება რექტორს ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.

13. უნივერსიტეტის რექტორის ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანხმობის
შემთხვევაში, კადრების და კანცელარიის სამსახურს ელექტრონულად მიღებული
პროექტი გადააქვს ელექტრონულ ბლანკზე და აგზავნის დანიშნულებისამებრ.

14. უნივერსიტეტის ბლანკები განეკუთვნება მკაცრი აღრიცხვის ფურცლებს.
15. კადრების და კანცელარიის სამსახურში შემოსული დოკუმენტი იგზავნება

შემოსვლისთანავე ელექტრონულად “eFlow“-ს მეშვეობით ან იგზავნება
საქართველოს ფოსტით. კადრების და კანცელარიის სამსახური დოკუმენტების
დაგზავნას უზრუნველყოფს წარმოდგენილი გასაგზავნი დოკუმენტების
რეესტრის შესაბამისად.

9. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემა

1. რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, აკადემიური საბჭოს,
წარმომადგენლობითი საბჭოს, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემის საფუძველია კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება.

2. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შეიძლება გამოიცეს გამოცემაზე
უფლებამოსილი პირის ინიციატივით ან/და დაინტერესებული პირის
განცხადების, სამსახურებრივი/მოხსენებითი ბარათის შედეგად.

3. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი შეძლება მოამზადოს
უშუალოდ გამოცემაზე უფლებამოსილმა პირმა ან/და მოსამზადებლად გადასცეს
სხვა სტრუქტურულ ერთეულს.

4. ბრძანების პროექტი საჭიროებს იურიდიული დეპარტამენტის და იმ
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა ვიზებს, რომლებმაც მოამზადეს
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პროექტი და რომელთა მიმართ აღნიშნული ბრძანება ითვალისწინებს შესაბამის
დავალებებს, ასევე, იმ სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა ვიზებს,
რომელთა ვიზირების აუცილებლობას წყვეტს ბრძანების პროექტის
მომმზადებელი ბრძანების გამომცემ თანამდებობის პირთან შეთანხმებით.
მომზადებული და შეთანხმებული პროექტები საბოლოო გაფორმებისათვის
ეგზავნება კადრების და კანცელარიის სამსახურს.

5. უნივერსიტეტის კადრების და კანცელარიის სამსახურს ეგზავნება შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულების, ფაკულტეტების მიერ მომზადებული,
ვიზირებული ბრძანების პროექტი. იმ შემთხვევაში, თუ ბრძანების პროექტი და
თანდართული მასალა არ არის შესრულებული საქმისწარმოების დადგენილი
წესების შესაბამისად, კადრების და კანცელარიის სამსახური ვალდებულია
შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს უკან გადაუგზავნოს ბრძანების პროექტი.

6. სრულყოფილი ელექტრონული ბრძანების პროექტი გადაეცემა უნივერსიტეტის
კადრების და კანცელარიის სამსახურს, სადაც რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი
პირი უზრუნველყოფს ბრძანების პროექტის ელექტრონულ ბლანკზე დატანას
რექტორთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ან ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსთან ხელმოსაწერად გასაგზავნად. ხელმოწერილი ბრძანება
იმავე გზით უბრუნდება კანცელარიას, ინდექსის მიხედვით ნომრის
მისანიჭებლად და იგზავნება დანიშნულებისამებრ.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ინდექსებია:
7.1.01- საკადრო ბრძანებები (რექტორის ხელმოწერით).
7.2. 01-2 საკადრო, სამივლინებო, საშვებულებო ბრძანებები (ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის ხელმოწერით).
7.3. 02 - საორგანიზაციო ბრძანებები (რექტორის ხელმოწერით).
7.4. 02-2 - საორგანიზაციო ბრძანებები (უნივერსიტეტის ძირითადი საქმიანობა

-ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერით).
7.5. 03- სტუდენტთა შესახებ ბრძანებები (რექტორის ხელმოწერით - ჩარიცხვა,

ამორიცხვა, აღდგენა, გადმოყვანა)
7.6. 03-2- სტუდენტთა შესახებ ბრძანებები (სახელმწიფო დაფინანსება, თანხის

დაბრუნება -გადატანა -ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერით).
8. რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების რეგისტრაციას, ნომრის მინიჭებას და შენახვას ახდენს
კადრების და კანცელარიის სამსახური, ხოლო ელექტრონული სახით არსებულ
დოკუმენტაციას ავტომატურად ენიჭება ნომერი ელექტრონული საქმისწარმოების
სისტემის მიერ.

9. აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტები გამოიცემა კოლეგიალურად სხდომაზე და ფიქსირდება
შესაბამისი სხდომის ოქმში. სხდომის ოქმის წარმოებაზე და შენახვაზე
პასუხიმგებელია აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს პასუხისმგებელი
მდივნები. სხდომის ოქმიდან შეიძლება გაკეთდეს ამონაწერი მიღებულ
გადაწყვეტილებაზე (დადგენილებაზე) და გამოიცეს ინდივიდუალურად.

10. აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმზე მიეთითება
სხდომის გამართვის თარიღი.
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11. ბრძანების განთავსებას უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური.

10. აბიტურიენტების განაცხადებისა და სტუდენტების პირადი საქმის წარმოება

1. ერთიან ეროვნული გამოცდებში მონაწილეობამდე კონკურსის (შიდა ტური)
გავლის მიზნით აბიტურიენტების განცხადებას ელექტრონული სახით იღებს და
რეგისტრაციაში ატარებს საგამოცდო კომისია.

2. უნივერსიტეტის სტუდენტების პირადი საქმეების წარმოების
უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს უნივერსიტეტის შესაბამის ფაკულტეტს,
რომელზეც სწავლობს სტუდენტი.

3. სტუდენტის პირადი საქმე ინახება ფაკულტეტზე, სტუდენტის სტატუსის
შეწყვეტამდე. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ პირადი საქმე
გადაეცემა უნივერსიტეტის კადრების და კანცელარიის სამსახურს არქივში
შენახვის მიზნით.

4. სტუდენტის პირადი საქმე მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:
4.1. პირადობის მოწმობის ასლს;
4.2. საშუალო განათლების სერტიფიკატს;
4.3. სტუდენტის სტატუსის მოპოვების დამადასტურებელ დოკუმეტს.

5. შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატის კომპეტენციაა საქმისწარმოება
(მონაცემების შეტანა, განახლება) ელექტრონული ფორმით სპეციალურ
პროგრამაში.

11. დასაქმებულთა მონაცემები და შრომის ხელშეკრულებები

უნივერსიტეტის დასაქმებულთა მონაცემებისა და შრომის ხელშეკრულებებზე
საქმისწარმოებას ახდენს კადრების და კანცელარიის სამსახურის ადამიანური
რესურსების სპეციალისტი, რომელიც ინახავს დასაქმებულებზე საქართველოს
შრომის კოდექსითა და უნივერსიტეტის შინაგანაწესით განსაზღვრულ
ინფორმაციას. მატერიალური და ელექტრონული სახით „ eHRMS“ ელექტრონულ
სისტემაში

12. სახელმწიფო შესყიდვის მასალები

სახელმწიფო შესყიდვის მასალების (სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო
კომისიის ოქმები, სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება) შენახვას ახდენს
შესყიდვის მენეჯერი.
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13. მემორანდუმების აღრიცხვა

მემორანდუმების იდენტიფიკაცია ხდება დადების თარიღის მიხედვით.

მემორანდუმების შენახვაზე პასუხიმგებელია საზოგადოებასთან ურთიერთობების,
ღონისძიებების და საერთაშორისო პროგრამების სამსახურის უფროსი

14. შეთანხმებების, ხელშეკრულებების აღრიცხვა

შეთანხმებების, ხელშეკრულებებისა და სხვა გარიგებების იდენტიფიკაცია ხდება
დადების თარიღის მიხედვით. ეს დოკუმენტები ინახება კადრების და
კანცელარიის სამსახურში.

15. სასამართლო საქმეები

1. სასამართლო საქმეები გადაეცემა იურისტს, რომელიც ახდენს მათ შენახვას.
2. სასამართლო საქმეების წარმოებაზე პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის

იურისტი.

16. კომისიის ოქმები

1. სატენდერო კომისიის ოქმები ინომრება თანმიმდევრობით (ინდივიდუალურად)
მთელი კალენდარული წლის განმავლობაში. მომდევნო წლიდან ნუმერაცია
იწყება თავიდან.

2. სატენდერო კომისიის ოქმები ინახება შესყიდვების მენეჯერთან.
3. აუცილებლობიდან გამომდიარე შექმნილი სხვა კომისიის ოქმები ინომრება

თანმიმდევრობით (ინდივიდუალურად), რომელიც ინახება კადრების და
კანცელარიის სამსახურში.

17. საბიბლიოთეკო ლიტერატურა

1. საბიბლიოთეკო ლიტერატურის (წიგნები, ჟურნალები, დისერტაციები, პიესები და
ა.შ.) აღიცხვასა და ნუმერაციას ახდენს სასწავლო-სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
თანმიმდევრობით.
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2. საბიბლიოთეკო ლიტერატურის ნუმერაცია წარმოებს როგორც ჟურნალებში, ასევე

ელექტრონულად. ელექტრონული მონაცემები ჩაირთვება უნივერსიტეტის
ვებგვერდის ონლაინ საძიებო სისტემაში.

3. საბიბლიოთეკო ლიტერატურა განთავსებულია სასწავლო-სამეცნიერო
ბიბლიოთეკაში, უნივერსიტეტის I და II კორპუსში.

18. საარქივო მასალა

საარქივო მასალას ინახავს კადრების და კანცელარიის სამსახური.

19. რეგისტრაციის ნომრის მინიჭება

1. უნივერსიტეტში მატერიალური სახით შემოსულ და გასულ კორესპონდენციას,
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს, სამსახურებრივ ბარათებს
რეგისტრაციის ნომერს ანიჭებს კადრების და კანცელარიის სამსახური. ხოლო
ელექტრონული სახით არსებულ დოკუმენტაციას ავტომატურად ენიჭება ნომერი
ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის მიერ.

2. შემოსულ დოკუმენტებს ენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი ინდექსით:  01-03;

01-09; 01-23;

3. უნივერსიტეტიდან გასულ დოკუმენტებს ენიჭება რეგისტრაციის ნომერი
ინდექსით:  01-10; 01-14; 01-17;

4. უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანება
და უნივერსიტეტის სხვა ადმინისტრაციული აქტები, ოქმები, ინომრება
რიგითი ნომრით თანმიმდევრულად, კალენდარული წლის განმავლობაში.
მომდევნო წელს ნუმერაცია იწყება თავიდან. ადმინისტრაციული აქტების
ქვენუმერაცია წარმოებს შემდეგი წესით 0/1; 0/2; 0/3;

5. დასაქმებულებთან გაფორმებულ შრომის ხელშეკრულებას ენიჭება
რეგისტრაციის ნომერი, რომლის საწყისი ინდექსია 004-01, 004-02, 004-03

20.დოკუმენტების შენახვა

1. დოკუმენტი ინახება ელექტრონულად ან მატერიალურად უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციულ შენობაში აღრიცხვაზე უფლებამოსილი პირის სამუშაო
კაბინეტში ან საამისოდ გამოყოფილ ადგილას, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადით.

2. მატერიალური დოკუმნტის შენახვის ვადის ამოწურვის შემდეგ ხდება მისი
ოფიციალური წესით განადგურება.

21. ოფიციალური ბეჭდები
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1. უნივერსიტეტს აქვს ერთი ოფიციალური ბეჭედი - მცირე სახელმწიფო გერბის
გამოსახულებით, რომელიც დაესმება რექტორის ან ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის ხელმოწერილ დოკუმენტებს (ასევე, უნივერსიტეტის იმ
მართვის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა ხელმოწერილ დოკუმენტებს,
რაც გაიცემა უნივერსიტეტის სახელით), უნივერსიტეტის თანამშრომელთა
მოწმობებს. საჭიროების შემთხვევაში, გერბიანი ბეჭედი დაისმება იმ
შემთხვევაში, თუ ხელმოწერის უფლება დელეგირებულია რექტორის ან
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ. გამოყენება ყველა ოფიციალურ
დოკუმენტზე დიპლომებზე, ხელშეკრულებებზე, მემორანდუმებზე,
შეთანხმებებზე, საბანკო ოპერაციის შესრულების დოკუმენტაციაზე.

2. უნივერსიტეტის კადრების და კანცელარიის სამსახურს აქვს ერთი ბეჭედი
„კადრების და კანცელარიის „სამსახური“-ს აღნიშვნით, რომელიც გამოიყენება
ასლების დამოწმების, ცნობების გაცემისა და აქტებზე ხელმოწერისას და 1
შტამპი, სამივლინებო ბარათებზე გამოსაყენებლად.

3. უნივერსიტეტის სასწავლო-სამეცნიერო ბიბლიოთეკას აქვს ერთი შტამპი
უნივერსიტეტის ლოგოს გამოსახულებით, რომელიც გამოიყენება
საბიბლიოთეკო ლიტერატურის აღრიცხვისათვის.

4. ბეჭდის ანაბეჭდმა უნდა მოიცვას დოკუმენტის ხელმომწერი პირის
თანამდებობის აღმნიშვნელი სიტყვის და ხელმოწერის ნაწილი.

5. ბეჭდების და შტამპების დანიშნულებისამებრ გამოყენების კონტროლს
ახორციელებს კადრების და კანცელარიის სამსახური.

22. ინფორმაციის გაცემის უფლება

1. საჯარო ინფორმაციის გაცემას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და საჯარო ინფორმაციის
მატერიალური და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე ასევე, მის გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელი პირი, საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსისა და,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით.

2. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის ინფორმაციის გაცემა დასაშვებია
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის, საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და საჯარო ინფორმაციის
მატერიალური და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე ასევე, მის პროაქტიულად
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის ან სხვა პირის მიერ რექტორის ან
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავალებით.

3. კადრების და კანცელარიის სამსახური უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში გასცემს დოკუმენტებზე მუშაობისათვის საჭირო
ინფორმაციას მომთხოვნი პირის უფლებამოსილების შესაბამისად.

3.1. დოკუმენტის შესრულების მდგომარეობას და გასული კორესპონდენციის
დაგზავნის შესახებ;
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3.2. რექტორის ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებების თაობაზე.
3.3. დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ;
3.4. კანცელარიაში შემოსულ მოქალაქეთა წერილებზე რეაგირების მდგომარეობაზე;
3.5. არქივში გადაცემული დოკუმენტების თაობაზე;
3.6. დოკუმენტებზე მუშაობასთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკითხებზე.

23. ძალაში შესვლა

საქმისწარმოების წესი ძალაშია დამტკიცებისთანავე.
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სიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს

დადგენილება N 6

2020 წლის 21 დეკემბერი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ივლისის N05/91 ბრძანებით
დამტკიცებული „სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტის წესდების“ მე-15 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

წარმომადგენლობითმა საბჭომ დაადგინა:

1. გაიცეს პროფესორ გიორგი მარგველაშვილისთვის წინასაახალწლო პრემია 1600 ლარის
ოდენობით.

2. გაიცეს 2020 წლის აუთვისებელი რესურსიდან საშტატო თანამშრომლებისთვის
წინასაახალწლო პრემია.

3. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სპიკერი დავით ჯანელიძე

საფუძველი: სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის

თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება

/ სხდომის ოქმი № 11; 21 დეკემბერი2020წ. /


