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სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. სსიპ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე 

სტრუქტურულ ერთეულს. 

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით და მოცემული დებულებით. 

3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისა და საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის 

წინაშე, ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მიერ, კანონის საფუძველზე დაკისრებულ  

მოვალეობებს. 

 

მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები 

ა) უნივერსიტეტის კუთვნილებაში არსებული შენობა-ნაგებობების, მოწყობილობების, მანქანა-

დანადგარების, ლიფტების, ელ. ძალოვანი დანადგარების, განათების, გათბობის, 

ხანძარსაწინააღმდეგო, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის, სავენტილაციო, მიწისქვეშა 

კომუნიკაციების და სხვა სისტემების გამართული ფუნქციონირებასა და მათი მიზნობრივი 

დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი; 

ბ) უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-განახლების 

მიზნით შესაბამისი პროექტების განხორციელება, მათ შორის ინვენტარიზაციის პროცესში 

მონაწილეობა; 



გ) უნივერსიტეტში მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო პროცესების ხარისხის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის კონტროლი; 

დ) უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

დაცვა; 

ე) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამეურნეო/საკანცელარიო ინვენტარით 

მომარაგება და სასაწყობე მეურნეობაზე სისტემატური კონტროლი; 

ვ) უნივერსიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მუშაობის დაგეგმვა-კონტროლი. 

ავტოფარეხის საწვავით, საცხებ-საპოხი მასალებით, სათადარიგო ნაწილებით უზრუნველყოფისა 

და სატრანსპორტო საშუალებების რემონტის მიზნით შესაძენი მატერიალური ფასეულობებისა და 

სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და კონტროლი. 

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. სამსახურის სტრუქტურა 

მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურში შექმნილია  შემდეგი მიმართულებები: 

ა) სამშენებლო-საინჟინრო; 

ბ) სამეურნეო; 

გ) მომარაგება და სასაწყობე მეურნეობა. 

2. სამსახურის ხელმძღვანელობა 

1. სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც 

ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი. 

2. სამსახურის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი რექტორთან შეთანხმებით. 

3. სამსახურის უფროსის მიერ თავის მოვალეობათა შესრულების დროებით შეუძლებლობის 

შემთხვევაში (შვებულება, მივლინება, ავადმყოფობა), მის მოვალეობას ასრულებს სამსახურის 

უფროსის მოადგილე (არსებობის შემთხვევაში) ან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ 

განსაზღვრული პირი. 

 

3. სამსახურის უფროსის მოვალეობები: 

ა) სამსახურის მუშაობის დაგეგმვა და ხელმძღვანელობა; 



ბ)  სამსახურის თანამშრომელთა ფუნქციების განაწილება, მითითებების და დავალებების მიცემა, 

კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა; 

გ)  კომპეტენციის ფარგლებში, სამსახურში მომზადებული დოკუმენტებისა და პროექტების 

ვიზირება; 

დ) ძირითადი საშუალებების და სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა/ 

ინვენტარიზაციის პროცესის კონტროლი; 

ე) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებიდან ინვენტარის ან/და საკანცელარიო 

საშუალებების მოთხოვნათა ადეკვატურობის დადგენა-ანალიზი; 

ვ) უნივერსიტეტის სატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებლად მუშაობის დაგეგმვა-

განხორცილება-კონტროლი; 

ზ) ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის ან/და 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსისთვის, სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების 

შესახებ; 

თ) სამსახურის სტრუქტურის, შტატების, სამსახურის პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის 

შეწყვეტის, წახალისების და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ 

წინადადების წარდგენა ხელმძღვანელთან; 

ი) სამსახურის თანამშრომელთა მიერ შვებულებების გამოყენების რიგითობის დაგეგმვა; 

კ) ამ დებულებით და უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით სხვა განსაზღვრული 

ფუნქციებისა და დავალებების შესრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

4. სამშენებლო-საინჟინრო მიმართულება: 

ა) სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წლიურ კალენდარული გეგმის შედგენაში 

მონაწილეობა, სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებულად 

წარმართვა და შემსრულებელ ორგანიზაციაზე მუდმივი ზედამხედველობისა და კონტროლის 

განხორციელება; 

ბ) უნივერსიტეტში მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო პროცესების ხარისხის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის კონტროლი; 

გ) ყოველთვიური ანგარიშის მომზადება სამშენებლო პროცესისა და გეგმა გრაფიკის შესახებ; 

დ) უნივერსიტეტში ელექტროობასთან დაკავშირებული სასწავლო-სამუშაო ინფრასტრუქტურის 

(განათება, გათბობა, გაგრილება, კონდიცირება და სხვ.) გამართულად მუშაობის დაგეგმვა-

შესრულება; 

ე) უნივერსიტეტში, სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 



ვ) სამუშაოს შინაარსთან დაკავშირებული სამსახურის უფროსის მიერ მიცემული სხვა 

დავალებების შესრულება. 

 

5. სამეურნეო მიმართულების მოვალეობები: 

ა) უნივერსიტეტის მოძრავი ქონების ინვენტარიზაცია და მოვლა-პატრონობა; 

ბ) სხვადასხვა მოწყობილობების, ლიფტების, გათბობის, განათების, საკანალიზაციო, 

წყალგაყვანილობის, სავენტილაციო, მიწისქვეშა კომუნიკაციების და სხვა სისტემების გამართული 

ფუნქციონირების კონტროლი; 

გ) უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

დაცვა; 

დ) სამსახურის უფროსის დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 

 

6. მომარაგება და სასაწყობე მიმართულების მოვალეობები: 

ა) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება საჭირო მატერიალური 

ფასეულობებით, მასალებით, სამეურნეო, საკანცელარიო ინვენტარით, საწყობის სისტემატიური 

კონტროლის განხორციელება; 

ბ) საწყობი სხვადასხვა პროდუქტის მარაგის განახლება; 

გ) საწყობის გავლით, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისთვის საქონლის გაცემის 

(მიღება-ჩაბარების) დოკუმენტური სახით წარმოება; 

დ) სამსახურის უფროსის დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 

მუხლი 4. სამსახურის რეორგანიზაცია და დებულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის წესი  

1. სამსახურის რეორგანიზაცია, სტრუქტურული და სხვა სახის ცვლილებები ხორციელდება 

უფლებამოსილი პირის/პირების მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

2. წინამდებარე დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა მტკიცდება 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის წესდებით 

განსაზღვრული წესით;  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


