
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 
 

                                                               დანართი N7 

  

 

 

უსაფრთხოების სამსახურის დებულება  

 

მუხლი 1. უსაფრთხოების სამსახური 

 

1. უსაფრთხოების სამსახური (შემდგომ - სამსახური) არის შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

ქართული  კოლეჯის  (შემდგომში - კოლეჯი) სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს  

კოლეჯის დაცვასა და უსაფრთხოებას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის,  კოლეჯის დებულების, ამ 

დებულებისა და   კოლეჯის მართვის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე, 

ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ დირექტორის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ 

მოვალეობებს. 

 

მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ფუნქციებია: 

ა)  კოლეჯის შენობა-ნაგებობების, ცენტრალური გათბობის სისტემის, მატერიალურ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა  

დაცვა; 

ბ) კოლეჯის სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა, სახანძრო 

უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის სახანძრო ღონისძიებების შემუშავება (ინვენტარის და ტექნიკური 

საშუალებების პერიოდულად განახლების გათვალისწინებით);  

გ) კოლეჯის ტერიტორიაზე შინაგანაწესით დადგენილი აკრძალვების დარღვევაზე შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; 

დ) საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და მათზე რეაგირება (საგანგებო სიტუაციებისგან კოლეჯის 

ტერიტორიისა და იქ მყოფთა დაცვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამების 

შემუშავება); 

ე)  სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საორგანიზაციო ღონისძიებების განხორციელება 

(სახანძრო უსაფრთხოების ზომების შემუშავება, მათ შორის კოლეჯის  სარგებლობაში არსებულ 

ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრების სამსახურებრივი მოკვლევის ორგანიზება; ხანძრების თავიდან 

აცილების  და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების შეკეთების, მოვლა-პატრონობის და 

ტექნიკური მომსახურების ორგანიზების უზრუნველყოფა; თანამშრომლებისათვის სახანძრო 

უსაფრთხოების წესების სწავლების ორგანიზება და ჩატარება ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი 

მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით); 

ვ) კოლეჯის  სარგებლობაში არსებული ტერიტორიის, შენობა-ნაგებობების და სათავსების მოვლა-

პატრონობა, საევაკუაციო გზებისა და გასასვლელების მდგომარეობის, გადარჩენის ინდივიდუალური 

და ჯგუფური საშუალებების არსებობისა და გამართულობის უზრუნველყოფა; 

ზ) კოლეჯში  არსებული ნივთიერებების, მასალების, ნაკეთობებისა და დანადგარების, მათ ტექნიკურ 

დოკუმენტაციაში ხანძარსაშიშროების მაჩვენებლების შესახებ ცნობების აღრიცხვა და გამოყენებისას 

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვაზე ზედამხედველობა; 

თ)  კოლეჯში  გამართულ ღონისძიებებზე წესრიგის დაცვის კონტროლი; 

ი) დაცვის ტექნიკური საშუალებების (ვიდეომეთვალყურეობის და სასიგნალიზაციო)  

ფუნქციონორების მონიტორინგი;   

კ)  ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის (სახანძრო ონკანების, ცეცხლმაქრების და სხვა 

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების) მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში არსებობის 
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უზრუნველყოფა;  

ლ) კოლეჯში  თამბაქოს მოწევის წესების დაცვის ზედამხედველობა; 

მ) მოქმედი კანონმდებლობით და  კოლეჯის მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 

      მუხლი 3. სამსახურის პერსონალი 

 

1. სამსახური შედგება სამსახურის ხელმძღვანელის და უსაფრთხოების სპეციალისტისგან, 

ექიმის/ექთანისა და დამლაგებლისაგან. 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის ხელმძღვანელი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება ამ დებულებით. ხელმძღვანელის არყოფნის შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის 

დავალებით, სამსახურის ხელმძღვანელის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სპეციალისტი. 

3. სამსახურის პერსონალს თანამდებობაზე თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს კოლეჯის დირექტორი. 

4. სამსახურის ხელმძღვანელი: 

ა)  წარმართავს სამსახურის საქმინობას და პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა 

და ფუნქციების შესრულებაზე; 

ბ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და მეთოდებს;  

გ) კოლეჯის დირექტორს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

დ) დირექტორს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ;  

ე) ზედამხედველობს  შენობის მოწესრიგებასა და სისუფთავის დაცვას; 

ვ) პერიოდულად ატარებს სწავლებებს სამსახურის პერსონალთან, კოლეჯის პერსონალტან და 

პროფესიულ სტუდენტებთან რათა მათ კარგად იცოდნენ ხანძარსაწინააღმდეგო წესები და მათი 

პრაქტიკული გამოყენება; 

ზ) ახორციელებს სამსახურის პერსონალის საქმიანობის მონიტორინგს; 

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას 

კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

ი) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით, კოლეჯის  სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს,  სამსახურის კომპეტენციის 

ფარგლებში. 

5. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს  კოლეჯის  

დირექტორი. 

6.  უსაფრთხოების სპეციალისტი: 

ა) უზრუნველყოფს წესრიგის დაცვას და უსაფრთხოებას კოლეჯში; 

ბ) კოლეჯში შემოსვლისას ამოწმებს კოლეჯის სტუდენტების და  პერსონალს შესაბამის მოწმობებს; 

გ) აკონტროლებს უცხო პირთა  კოლეჯში  შესვლას  შესაბამისი პროცედურის დაცვით;  

დ) უზრუნველყოფს  კოლეჯის  შიგნით უწესრიგობისა და ხმაურის აღკვეთას; 

ე) ახორციელებს  კოლეჯის  ქონების დაცვას და გაფრთხილებას; 

ვ) საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ან კონფლიქტური სიტუაციების შემთხვევაში იღებს ზომებს 

მათ აღსაკვეთად, საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებს სათანადო სამსახურებს და კოლეჯის  

ადმინისტრაციას; 

ზ) ზრუნავს კოლეჯის  სტუდენტებისა და თანამშრომლების უსაფრთხოებაზე; 

თ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით, კოლეჯის მართვის ორგანოების და სამსახურის 

ხელმძღვანელის მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ 

დავალებებს. 

8. ექიმი/ექთანი: 

ა) შესაძლებლობისა და კომპეტენიის ფარგლებში უწევს სამედიცინო მომსახურებას დაწესებულების 

ნებისმიერ პირს და შემდგომ უზრუნველყოფს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გამოძახებას, 
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რომელსაც ნათლად და კვალიფიციურად უღწერს არსებულ ვითარებას და აწვდის ინფორმაციას 

გაწეული დახმარების შესახებ; 

ბ) აწარმოებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების რეგისტრაციას, ეცნობა მათ 

სამედიცინო ისტორიას, უზრუნველყოფს მათთვის პირველადი სამედიცინო დამხარების 

აღმოჩენისათვის საჭირო მედიკამენტების შესყიდვას, სტუდენტის ოჯახის წევრების საკონტაქტო 

ინფორმაციის განახლებას, პერიოდულად აკონტროლებს სწავლის პროცესში ამ კატეგორიის 

სტუდენტების ადაპტირების პირობებს; 

გ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით, კოლეჯის  მართვის ორგანოების და სამსახურის 

ხელმძღვანელის მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ 

დავალებებს. 

9. დამლაგებელი: 

ა) უზრუნველყოფს  კოლეჯში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე სისუფთავეს და ჰიგიენული 

პირობების დაცვას; 

ბ) ასრულებს ამ დებულებით, შინაგანაწესით,  კოლეჯის  მართვის ორგანოების და სამსახურის 

ხელმძღვანელის მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ 

დავალებებს. 

 

მუხლი 4. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

  

 

 

 
 

 


