
შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების  

სამსახურის დებულება 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და 

განვითარების სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურულ 

ერთეულს;  

2. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების 

სასახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, 

უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში 

მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3. ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახური 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების, ტექნიკური უსაფრთხოებისა და სისუფთავის დაცვის საკითხებთან 

დაკავშირებული მონიტორინგის განხორციელებას და დაწესებულების სამეურნეო 

საქმიანობის უზრუნველყოფას.  

 

მუხლი 2. ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახურის 

სტრუქტურა 

1. ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახური შედგება 

სამსახურის უფროსის და დასუფთავების ჯგუფისგან (დამლაგებლები); 

2. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის თანამშრომლებს შორის 

ახდენს ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახურის 

უფროსი. 

3. სამსახურის უფროსს და  დასუფთავების ჯგუფს (დამლაგებლები) თანამდებობაზე 

ნიშნავს და ათავისუფლებს რექტორი. 

 

მუხლი 3. სამსახურის მიზანი 

1. უნივერსიტეტში ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ტექნიკური 

უსაფრთხოებისა და სისუფთავის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული 

მონიტორინგის განხორციელება და უნივერსიტეტის სამეურნეო საქმიანობის 

უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი  4. ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის სამსახურის  

ფუნქციები 

1. ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახურის 

ფუნქციებია: 



ა) საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შეძენა, აღწერა, შენახვა, განაწილება 

და მართვა; 

ბ) სამშენებლო-სამონტაჟო, კეთილმოწყობის, სარეკრეაციო, სარემონტო-საავარიო და 

სხვა სამუშაოების ჩატარება; 

გ)  ელექტროსისტემის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის მოწესრიგება და 

კოორდინაცია; 

დ) ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციის დროს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 

მყოფთა ევაკუაციის ორგანიზება და დახმარების გაწევა დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

ე) შენობის მოვლა-პატრონობა, დასუფთავება, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების გატანა და მიმდინარე   რემონტების (განათება, გათბობა, 

წყალგაყვანილობა და სხვა) ჩატარება; 

ვ) უნივერსიტეტის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა; 

ზ) ინფრასტრუქტურის მუდმივი მონიტორინგი, პრობლემების იდენტიფიცირება და 

მათი მოგვარებისათვის შესაბამისი ქმედებების დაგეგმვა, დავალებების 

გაცემა/კონტროლი; 

თ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის 

თანამშრომლებს შორის ფუნქციების გადანაწილება, მათ მიერ დაკისრებული 

ფუნქცია-მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებაზე ზედამხედველობა; 

ი) ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის კომპეტენციას 

მიკუთვნებული ხელშეკრულებების ფარგლებში მომწოდებელი სუბიექტების მიერ 

აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და გამოვლენილ 

ნაკლოვანებებზე დროული რეაგირება; 

კ) უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობებისა და 

აქტივების მოვლა-პატრონობის, შენახვის უზრუნველყოფა; 

ლ) უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების გამართულად ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად (ინვენტარი, ტექნიკა/დანადგარები) შესასყიდი ობიექტების 

განსაზღვრა, შესაბამისი სამსახურებისათვის ინფორმაციის მიწოდება და 

აღნიშნულთან დაკავშირებით დავალებების გაცემა; 

მ) უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობების საექსპლუატაციო მდგომარეობის მუდმივი 

მონიტორინგი, შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის 

სათანადო ღონისძიებების გატარება; 

ნ) ახალი კორპუსების მშენებლობის პროცესის ზედამხედველობა, ინსპექტირება და 

დასრულებული ობიექტების ჩაბარება; 

ო) საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩატარებული სამშენებლო, სარემონტო-

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შეფასების მიზნით, ექპერტიზის ჩატარების 

კოორდინირება; 

პ) სტრუქტურული ერთეულების საჭირო ინვენტარითა და საქონლით დროულად 

მომარაგების უზრუნველყოფა; 

ჟ) უნივერსიტეტის სასაწყობე მეურნეობის ეფექტიანად მართვისა და სასაწყობე 

ინფრასტრუქტურის გამართულობის უზრუნველყოფა; 



რ) უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ბიზნესუწყვეტობის 

მიზნით მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/შედგენაში მონაწილეობის მიღება; 

ს) ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით სათანადო 

საკითხების შესწავლა და წინადადებების წარდგენა ხელმძღვანელობისათვის. 

 

მუხლი 5.  სამსახურის თანამშრომლების  მოვალეობები 

1. სამსახურის უფროსის მოვალეობებია: 

ა) სამსახურის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და ეფექტური წარმართვა; 

ბ) სამსახურის თანამშრომლებს შორის მოვალეობების გადანაწილება, მათთვის  

დავალებებისა და მითითებების მიცემა;  

გ) სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის ჯეროვნად 

შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე კონტროლი; 

დ) საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შეძენა, აღწერა, შენახვა, განაწილება 

და მართვა; 

ე) სამშენებლო-სამონტაჟო, კეთილმოწყობის, სარეკრეაციო, სარემონტო-საავარიო და 

სხვა სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა; 

ვ) ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციის დროს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე 

მყოფთა ევაკუაციის ორგანიზება და დახმარების გაწევა დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

ზ) ინფრასტრუქტურის მუდმივი მონიტორინგი, პრობლემების იდენტიფიცირება და 

მათი მოგვარებისათვის შესაბამისი ქმედებების დაგეგმვა, დავალებების 

გაცემა/კონტროლი; 

თ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული ხელშეკრულებების ფარგლებში 

მომწოდებელი სუბიექტების მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების 

მონიტორინგი და გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე დროული რეაგირება; 

ი) უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობების საექსპლუატაციო მდგომარეობის მუდმივი 

მონიტორინგი, შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის 

სათანადო ღონისძიებების გატარება; 

კ) ახალი კორპუსების მშენებლობის პროცესის ზედამხედველობა, ინსპექტირება და 

დასრულებული ობიექტების ჩაბარება; 

ლ) საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩატარებული სამშენებლო, სარემონტო-

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შეფასების მიზნით, ექპერტიზის ჩატარების 

კოორდინირება; 

მ) უნივერსიტეტის სასაწყობე მეურნეობის ეფექტიანად მართვისა და სასაწყობე 

ინფრასტრუქტურის გამართულობის უზრუნველყოფა; 

ნ) უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ბიზნესუწყვეტობის 

მიზნით მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა/შედგენაში მონაწილეობის მიღება; 

ო) ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სრულყოფის მიზნით სათანადო 

საკითხების შესწავლა და წინადადებების წარდგენა ხელმძღვანელობისათვის; 

პ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, პრორექტორის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 



 

2. დასუფთავების ჯგუფის (დამლაგებლები) მოვალეობებია: 

ა) უზრუნველყოს სისუფთავე მასზე მიმაგრებულ ტერიტორიაზე; 

ბ) უზრუნველყოს საპირფარეშოების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით; 

გ) გაუფრთხილდეს მასზე მიმაგრებულ ინვენტარს; 

დ) სასწავლო კვირის ბოლოს ჩაატაროს სადეზინფექციო სამუშაოები; 

ე) უზრუნველყოს ტერიტორიის დასუფთავების შედეგად დაგროვებული ნარჩენების 

დროული გატანა; 

ვ) უზრუნველყოს ფანჯრების გაწნემდა; 

ზ) უზრუნველყოს ნაგვის ყუთების დაცლა; 

თ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სამსახურის უფროსის 

დავალებები და მითითებები. 

 

თავი 6.  სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოსთას შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

საინფორმაციო რესურსი და ინვენტარი. 

ბ) მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისგან თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში 

განსაზღვრული ფუნქციის შესრულების მიზნით. 

 

მუხლი 7.დასკვნითი დებულებები 

1.  ინფრასტრუქტურული ზედამხედველობისა და განვითარების სამსახურის  

დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე 

ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისაად რექტორის 

ბრძანებით.  

 

 

 
 
 


