
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი  

 დანართი N4 

 

  

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური (შემდგომში - „სამსახური“) არის შპს იაკობ 

გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის  (შემდგომში - „კოლეჯი“)      სტრუქტურული 

ერთეული. 

მუხლი 2.  სამსახურის  საქმიანობის სფერო, ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

1. სამსახურის ძირითადი საქმიანობის სფეროა: 

კოლეჯის პერსონალის მართვასთან დაკავშირებული სამუშაოების ორგანიზება, კოორდინაცია და 

კონტროლი.  

2. სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა)  პერსონალის (ადამიანური რესურსის) მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე  დირექტორთან და  

სამსახურების ხელმძღვანელებთან კონსულტაციების საფუძველზე დასკვნების მომზადება და 

უფლებამოსილ პირებთან წარდგენა; 

ბ)  პერსონალის მართვის პრობლემების თანმიმდევრული გადაწყვეტისათვის აუცილებელი 

წინაპირობების შექმნა, თანამედროვე მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და პრინციპების საფუძველზე; 

გ) პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის პროცედურების ორგანიზებაში მონაწილეობა,  კოლეჯის 

საჭიროებიდან გამომდინარე დამხმარე პერსონალზე მოთხოვნის განსაზღვრა; 

დ) კოლეჯში მოქმედი შრომის ანაზღაურების, მატერიალური წახალისების სისტემების გაანალიზება 

და შეფასება; 

ე)  პერსონალის განვითარების დაგეგმვა, სწავლებისა და გადამზადების გეგმების შედგენა; 

ვ) შრომითი ურთიერთობების მონაწილე მხარეების ინტერესებში გარკვევა, შესაძლო კონფლიქტების 

შეფასება, დასაქმებულთა ურთიერთობების არაფორმალური მხარეების შეწავლა;  

3. სამსახურის ფუნქციებია: 

ა)  პერსონალის შესახებ ბრძანებების პროექტების მომზადება და შესაბამისად კოლეჯის დირექტორის 

წინაშე  წარდგენა; 

ბ)  პერსონალის (პროფესიული მასწავლებლები, ადმინისტრაციული, დამხმარე) ვაკანტურ 

თანამდებობაზე დანიშვნის, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის ან გათავისუფლებისათვის საჭირო 

დოკუმენტაციის მოწესრიგება და წარდგენა დირექტორისათვის;  

გ)  პერსონალის პირადი საქმეების წარმოება, მოწესრიგება და შენახვა დადგენილი წესის შესაბამისად, 

შრომის წიგნაკების წარმოება;  

დ) შემოსული კორესპონდენციის განხილვა სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში;  

ე)  პერსონალის მიმდინარე და ჯამური სტატისტიკური ანგარიშების შედგენა და შესაბამისი 

სტრუქტურებისადმი მიწოდება დადგენილი ფორმებისა და წესის შესაბამისად;  

ვ)  პერსონალის მონიტორინგი, სამუშაო ადგილების მიხედვით არსებული განაწილების შესწავლა; 

ზ)   პერსონალის სამსახურეობრივი გადაადგილების მოლოდინის ანალიზი, პერსონალზე 

მოთხოვნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობებზე ინფორმაციის გავრცელება,  საჭირო 

სპეციალისტების მოძიება და სამუშაოზე მოზიდვა;  

თ) საკადრო საკითხებზე (სამუშაოზე მიღება, გათავისუფლება, გადაყვანა, წახალისება, 

დისციპლინური პასუხისმგებლობა და ა.შ.) ბრძანებათა პროექტების მომზადება და   დირექტორის 

წინაშე წარდგენა; 

ი)  პერსონალის მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმის მომზადება და კოლეჯის 

დირექტორისადმი წარდგენა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებით; 

კ) ადამიანური რესურსების დენადობის შესახებ ცნობების, შვებულებების გრაფიკის, შრომითი 

ხელშეკრულებების მომზადება და შესაბამისად კოლეჯის დირექტორისადმი წარდგენა; 
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ლ) კონსულტაციებისა და მეთოდური დახმარების გაწევა  კოლეჯის სტრუქტურული 

ერთეულებისათვის სამსახურის  კომპეტენციის ფარგლებში.     

 

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. სამსახური წარმოადგენს  კოლეჯის   სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს 

სამსახურის  უფროსი; 

2. სამსახურის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი.  

სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში დირექტორის დავალებით, სამსახურის ხელმძღვანელის 

უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის შემადგენლობაში შედიან: სამსახურის უფროსი და სპეციალისტი.     

4. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას.   

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში ხელს აწერს და ვიზას აძლევს დოკუმენტებს; 

გ) აკონტროლებს და ითხოვს სტრუქტურულ ერთეულებისაგან  კოლეჯში დასაქმებული პერსონალის 

შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციას;     

დ) დირექტორს განსახილველად წარუდგენს წინადადებებს   სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელებთან კონსულტაციების საფუძველზე  კოლეჯის პერსონალის დანიშვნის, გადაყვანის, 

გათავისუფლების, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებზე; 

ე) მონაწილეობა იღებს  კოლეჯის პერსონალის ატესტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ორგანიზებასა და ჩატარების პროცედურებში; 

ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს   პერსონალის მომსახურებას მათ შეკითხვებზე, 

წინადადებებზე და განცხადებებზე პასუხის გაცემისა და კონსულტაციის გაწევის სახით;   

ზ) გასცემს     პერსონალის  კოლეჯში საქმიანობის დამადასტურებელ ცნობებს და ახორციელებს მათ 

სისტემატიზაციას; 

თ) ამზადებს   პერსონალის შვებულებების შესახებ ბრძანების პროექტებს და აკონტროლებს 

შვებულებების გრაფიკის დაცვას; 

ი) იხილავს სამსახურის მიერ შესრულებულ დოკუმენტაციას და გადაწყვეტილების მისაღებად 

წარუდგენს კოლეჯის დირექტორს; 

კ) ახდენს ყოველწლიური  ანგარიშისა  და სამომავლო გეგმების წარდგენას   დირექტორის წინაშე; 

ლ) ასრულების კოლეჯის დირექტორის დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. 

მ) ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა 

და შეთანხმებების, საკანონმდებლო აქტების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების,  კოლეჯის 

დებულების, წინამდებარე დებულების შესაბამისად სხვა ფუნქციებს და დავალებებს თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში. 

5. სპეციალისტი: 

ა) აწესრიგებს   პერსონალის ვაკანსიაზე დანიშვნის, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანისა და 

გათავისუფლებისათვის საჭირო დოკუმენტაციას; 

ბ) ამზადებს ცნობებს   ადმინისტრაციულ, დამხმარე და მოწვეულ სპეციალისტებზე;  

გ) ახორციელებს პერსონალის პირადი საქმეების  მოწესრიგებას და შენახვას დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

დ) ასრულებს დირექტორის და სამსახურის უფროსის  სხვა დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მათ 

წინაშე. 

მუხლი 4 . დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 
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