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მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1.1. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების მართვის სამსახური 

(შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს სასწავლებლის  სტრუქტურულ ერთეულს.  

1.2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, 

სასწავლებლის შიდა რეგულაციებით და წინამდებარე დებულებით.  

1.3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ანგარიშვალდებულია სასწავლებლის 

ადმინისტარციის უფროსისა და  რექტორის წინაშე, ასრულებს მათ მითითებებსა და დავალებებს. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

2.1. სამსახურის ძირითადი საქმიანობის სფეროა სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების ეფექტიანად 

მართვის საფუძველზე სასწავლებლის სტუდენტებს და პერსონალს შეუქმნას სწავლის, შრომისა და 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ნორმალური პირობები; უზრუნველყოს სასწავლებლის ქონების 

მფლობელობისა და სარგებლობის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა; განახორციელოს მატერიალურ 

ფასეულობათა მიღება და მოვლა-პატრონობა მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

2.2. სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) სასწავლებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის ღონისძიებების შემუშავება; 

ბ)შენობა-ნაგებობების, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული ცენტრის, სპორტული დარბაზის 

თანამედროვე დონეზე მოწყობისათვის ზრუნვა; 

2.3. სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებულად წარმართვა; 

ბ) ენერგეტიკის, სანტექნიკის, კავშირგაბმულობის და სხვა სისტემების გამართული მუშაობის 

უზრუნველყოფა; 

გ)შენობა ნაგებობების, მოწყობილობების, განათების, გათბობის, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის 

და სხვა სისტემების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მათი მიზნობრივი 

დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი; 
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დ)სასწავლებლის სტრუქტურული ერთეულების მომარაგება საჭირო მატერიალური ფასეულობებით, 

მასალებით, სამეურნეო, საკანცელარიო ინვენტარით. სასაწყობო მეურნეობაზე სისტემატური 

კონტროლის განხორციელება; 

ე) სასწავლებლის ნაგებობის, მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება, 

ნარგავების მოვლა; 

ვ) სასწავლებლის ბალანსზე რიცხული, ამორტიზებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი, 

ჩამოსაწერი ქონების შესახებ წინადადებების მომზადება და წარდგენა; 

2.4. სამსახური ვალდებულია განხორციელოს რექტორისა და ადმინისტრაციის უფროსის სხვა 

დავალებები, სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში. 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

3.1. სამსახური წარმოადგენს სასწავლებლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს 

სამსახურის უფროსი.  

3.2. სამსახურის უფროსს  თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს სასწავლებლის  რექტორი. 

3.3. სამსახურის უფროსი:  

ა) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და 

დავალებებს;  

ბ) ამოწმებს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა მასალებს; 

გ) ახორციელებს სამსახურის თანამშრომელთა საქმიანობის სამსახურეობრივ ზედამხედველობას; 

დ) ახორციელებს სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.  

3.2 სამსახურის სტრუქტურით გათვალისწინებული თანამდებობებია: სამსახურის უფროსი, მთავარი 

სპეციალისტი და ფართის მენეჯერი. 

მუხლი 4. დასკვნითი დებულბები 

4.1.  სამსახურის დებულებას ამტკიცებს სასწავლებლის რექტორი ბრძანებით. 

4.2.სამსახურის დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებების შეტანა ხორციელდება სასწავლებელის  

რექტორის ბრძანებით.  

 


