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                                                               დანართი N5 

  

 

 

საქმისწარმოების სამსახურის   დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1.  საქმისწარმოების სამსახური    (შემდგომში - სამსახური) წარმოადგენს შპს იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის ქართული კოლეჯის   სტრუქტურულ ერთეულს. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობის, კოლეჯის  

დებულებითა  და წინამდებარე დებულების შესაბამისად. 

3. სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე. 

მუხლი 2.  სამსახურის  ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

1. სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) დოკუმენტებზე მუშაობის ფორმებისა და მეთოდების სრულყოფა, საქმისწარმოების ერთიანი 

წესებისა და სხვა მოქმედი მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად დოკუმენტირების, დოკუმენტებზე 

მუშაობის ორგანიზაციის, საინფორმაციო-საძიებო სისტემების, სტრუქტურულ ერთეულებში 

დოკუმენტებზე მუშაობის წესის დაცვის მონიტორინგისა და შესრულების კონტროლის 

უზრუნველყოფა, დოკუმენტების ფორმების უნიფიკაცია და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება;     

ბ)   საქმისწარმოების საკითხების  საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით დოკუმენტების 

მართვის ერთიანი სისტემების დანერგვა და სრულყოფა;     

გ) არქივის საქმიანობის წარმართვა - სტუქტურული ერთეულებიდან საარქივო დოკუმენტების 

მიღების, დადგენილი წესების შესაბამისად მათი დაცვის, მოწესრიგების, გამოყენებისა და მუდმივად 

შენახვისათვის გადასცემად მომზადების უზრუნველყოფა; 

2. სამსახურის ფუნქციებია: 

ა)  კოლეჯში  საქმისწარმოებასა და დოკუმენტბრუნვასთან დაკავშირებული ურთიერთობების 

მოწესრიგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ერთიანი საქმისწარმოების სისტემის 

უზრუნველყოფა და მართვა; 

ბ) კორესპონდენციის მიღება, რეგისტრაცია და კორესპონდენციის დანიშნულებისამებრ გადაცემა-

დაგზავნა. აგრეთვე,  გასული კორესპონდენციის ადრესატისათვის წარდგენის ორგანიზება; 

გ)  კოლეჯის საქმისწარმოების ერთიანი წესისა და სხვა მოქმედი აქტების შესაბამისად 

კორესპონდენციის დადგენილ ვადაში გაფორმების და დოკუმენტების კონტროლზე აყვანის 
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ორგანიზაცია, შემსრულებლებისათვის მათი დროული მიწოდება, დოკუმენტების შესრულების 

მიმდინარეობის კონტროლი   და ხელმძღვანელობის სისტემატური ინფორმირება; 

დ) ინფორმაციის გაცემა სამსახურში  შემოსული დოკუმენტების შესრულებისა და გასული 

კორესპონდენციის დაგზავნის მდგომარეობის შესახებ; 

ე) არქივის მუშაობის ორგანიზება - საქმისწარმოების მუშაობის ერთიანი წესის შესაბამისად არქივის 

დაკომპლექტება საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურით განსაზღვრული დოკუმენტებით, მათი 

აღრიცხვისა და დაცვის უზრუნველყოფა, არქივის დოკუმენტების საცნობარო აპარატის შექმნა, 

არქივში დაცული დოკუმენტების გამოყენება, საარქივო მომსახურების განხორციელება, 

დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარება და დოკუმენტების, რომლებიც წარმოადგენენ 

ეროვნული საარქივო ფონდის შევსების წყაროს, სახელმწიფო შენახვისათვის გადასაცემად მომზადება, 

გადაცემა შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი ვადებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; 

ვ) კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების პერსონალისათვის კონსულტაციების გაწევა   

საქმისწარმოების სფეროში; 

ზ)  კოლეჯში  გამოცემული (მიღებული) სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია და შენახვა; 

თ)  კოლეჯში  შედგენილი ოქმების, აქტების და სხვა დოკუმენტების შენახვა. 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა 

1. სამსახური წარმოადგენს  კოლეჯის  სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს 

სამსახურის უფროსი და მის სტრუქტურაში ერთიანდება სამსახურის არქივი. 

2. სამსახურის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  კოლეჯის დირექტორი.  

სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში   დირექტორის დავალებით, სამსახურის 

ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის შემდაგენლობაში შედიან: სამსახურის უფროსი და სპეციალისტი.     

4. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

ანაწილებს მოვალეობებს თანამშრომლებს შორის; 

ბ) კონტროლს უწევს არქივის მუშაობას; 

გ) უზრუნველყოფს მის კომპეტენციას დაქვემდებარებული საქმეთა წარმოების სრულყოფას; 

დ) ახდენს  კოლეჯში გამოცემული სამართლებრივი აქტების რეგისტრაციის წარმოებას  და ჟურნალში 

აღრიცხვას; 

ე) ზედამხედველობს კორესპონდენციების და განცხადებების მიღებას და გაგზავნას;  

ვ) ახდენს  კოლეჯის შიდა მიმოწერასთან (სამსახურებრივი ბარათი, მოხსენებითი ბარათი და სხვ.) 

დაკავშირებული დოკუმენტბრუნვის მოწესრიგებას;  

ზ) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის  დაცვას 

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

თ) პასუხისმგებელია  კოლეჯის ბეჭდის გამოყენებაზე; 
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ი) ახდენს ყოველწლიური  ანგარიშისა  და სამომავლო გეგმების წარდგენას   დირექტორის წინაშე; 

კ) ასრულების  კოლეჯის დირექტორის დავალებებს და ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. 

ლ) 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) უზრუნველყოფს შემოსული და გასული კორესპონდენციების დოკუმენტბრუნვას; 

ბ) აწარმოებს ბრძანებების გამოცემისა და ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ 

პროცედურებს; 

გ) უზრუნველყოფს საკონტროლო წერილებისა და დავალებების აღრიცხვას, შესრულების კონტროლსა 

და ანალიზს; 

დ) ახდენს კორესპონდენციების და განცხადებების მიღებას და გაგზავნას; 

ე) შესაბამის ჟურნალში ატარებს  კოლეჯში გამოცემულ სამართლებრივ აქტებს და უზრუნველყოფს 

მათ შენახვას; 

ვ)  უზრუნველყოფს მივლინების ფურცლების გაცემის ორგანიზებას; 

ზ) თავისი კომპენტენციის ფარგლებში აწარმოებს საინფორმაციო მომსახურეობას დოკუმენტების 

მოძრაობასა და შესრულების შესახებ; 

მუხლი 4. არქივი 

1. კოლეჯის სასწავლო, ადმინისტრაციული და სამეურნეო დანიშნულების დოკუმენტური მასალების 

სახელმწიფო არქივში ჩაბარებამდე, მათი დაცვის, აღრიცხვის, აგრეთვე პრაქტიკული გამოყენების 

მიზნით კოლეჯში ფუნქციონირებს არქივი, რომელიც თავის მუშაობაში ხელმძღვანელობს საარქივო 

წესებით და წინამდებარე დებულებით.  

2.   არქივი შედის სამსახურის შემადგენლობაში. 

3. არქივის ფუნქციებია: 

ა) უზრუნველყოს საქმისწარმოებით დასრულებული დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა, დაცვა და 

გამოყენება; 

ბ) უზრუნველყოს არქივში დაცული დოკუმენტების სახელმწიფო შენახვისათვის გადაცემა; 

გ) ორგანიზება გაუკეთოს და ჩაატაროს დოკუმენტების პრაქტიკული ღირებულების შემფასებელი 

ექსპერტიზა; 

ე) წარმართოს  კოლეჯის საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება-დამტკიცებასთან დაკავშირებული 

პროცედურები. 

4. არქივარიუსს   თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს  კოლეჯის დირექტორი: 

5. არქივარიუსი:  
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ა) იღებს, აღრიცხავს და ინახავს  კოლეჯის თანამშრომელთა მიერ საქმის წარმოებით დამთავრებულ   

არქივზე გადაცემულ მასალას;  

ბ) სამსახურის უფროსის ზედამხედველობით ასრულებს არქივში დაცული დოკუმენტაციის 

სისტემატიზაციას; 

გ) პასუხისმგებელია არქივში მოქმედი რეესტრის წარმოებაზე; 

დ) ქმნის და ავსებს სახელმწიფო არქივში გადასაცემ დოკუმენტურ მასალებზე საცნობარო ნუსხას და 

გადასცემს დადგენილ ვადებში; 

ე) ვალდებულია სამსახურის უფროსთან ერთად ყოველი სასწავლო წლის დასასრულისათვის 

მოითხოვოს  სტუდენტთა პირადი საქმეები და არქივში დასაცავი დოკუმენტაცია დადგენილი წესის 

შესაბამისად; 

ვ) პასუხისმგებელია არქივში დაცულ მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტებზე (დიპლომი და ატესტატი), 

მათ შენახვასა და დადგენილი წესის მიხედვით გაცემაზე უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის 

შემთხვევაში; 

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

წინაშე.     

5. არქივარიუსს უფლება აქვს:  

ა) მოსთხოვოს  კოლეჯის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს დაიცვან არქივის მუშაობის 

დადგენილი წესები; 

ბ) გამოითხოვოს   სტრუქტურული ერთეულებიდან საჭირო დოკუმენტაცია და დამატებითი ცნობები; 

გ) შეისწავლოს და განაზოგადოს სხვა  პროფესიული დაწესებულებების არქივების მუშაობის 

გამოცდილება. 

მუხლი 5. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

 


