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შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახური (შემდგომში - 

სამსახური) არის უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეული. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, 

უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში 

მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.  

3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს  

უნივერსიეტეტის დოკუმენტბრუნვას და მათზე კონტროლს. 

 

მუხლი 2. საქმისწარმოების სამსახურის სტრუქტურა 

1. სამსახური შედის იურიდიული დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში; 

2. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის და სამსახურის 

სპეციალისტი/სპეციალისტებისგან; 

3. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის თანამშრომლებს შორის 

ახდენს სამსახურის უფროსი; 

4. სამსახურის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

უნივერსიტეტის რექტორი. 

 

მუხლი 3. საქმისწარმოების სამსახურის მიზანი 

1. სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტის მასშტაბით საქმისწარმოების -  დოკუმენტ 

ბრუნვის პროცესის უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 4. საქმისწარმოების სამსახურის ფუნქციები 

1. საქმისწარმოების სამსახურის ფუნქციებია: 

ა) საქმისწარმოების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა; 

ბ) ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამის ადმინისტრირება;  

გ) დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა – დაბეჭვდა, ასლის 

გადაღება, ელექტრონული ვერსიის დამზადება (ე.წ. სკანირება), გასული 

დოკუმენტების დაგზავნა; 

დ) დოკუმენტების მომზადების ვადებისა და გაფორმების წესის დაცვის 

მონიტორინგი;  

ე) საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტების საქმეებად ფორმირება; 
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ზ) საქმეთა მომზადება არქივში ჩასაბარებლად.  

თ) საქმისწარმოებით დამთავრებული საქმეების არქივში მიღება, აღრიცხვა და დაცვა;  

კ) დაინტერესებულ პირთა მომსახურება, მათთვის საჯარო ინფორმაციის გაცემის 

უზრუნველყოფა;  

მ) უნივერსიტეტის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელება. 
 

მუხლი 5.  სამსახურის თანამშრომლების მოვალეობები 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის,  აძლევს მათ დავალებებსა 

და მითითებებს;  

გ) ახორციელებს კონტროლს სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი 

მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

დ) იურიდიულ დეპარტამენტს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის შესახებ და 

პასუხისმგებელია საქმისწარმოების სამსახურის ეფექტიან საქმიანობაზე, თანამშრომელთა 

მიერ უფლებამოსილებათა ჯეროვან შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე; 

ე) უზრუნველყოფს დოკუმენტბრუნვის სისტემის ჩამოყალიბებას და დანერგვას; 

ვ) უზრუნველყოფს დოკუმენტების მომზადების ვადებისა და გაფორმების წესის დაცვის 

კონტროლს; 

ზ) უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში საქმეთა ფორმირების 

საკითხების მონიტორინგს; 

თ) სამსახურის უფროსის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის სპეციალისტი  

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანების საფუძველზე; 

 

2. სპეციალისტის ფუნქციებია: 

ა) შემოსული და გასული დოკუმენტების აღრიცხვა და საინფორმაციო ბაზის ფორმირება;  

ბ) დოკუმენტის ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირება; 

გ) დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

დ) გასული დოკუმენტების ელექტრონულად ან მატერიალურად დაგზავნა; 

ე) დასრულებული დოკუმენტების საქმეებად ფორმირება; 

ვ) საქმეთა მომზადება არქივში ელექტრონულად და მატერიალურად გადასაცემად; 

ზ) არქივიდან ცნობების, ამონაწერების და სხვა დოკუმენტების ელექტრონულად და 

მოთხოვნის შესაბამისად, მატერიალურად გადაგზავნა; 

 

მუხლი 6. საქმისწარმოების სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  
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ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოს 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. საქმისწარმოების სამსახურის  დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე 

ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 
 


