
შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

უსაფრთხოების სამსახურის დებულება 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის უსაფრთხოების სამსახური (შემდგომშ - 

უსაფრთხოების სამსახური) არის უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული 

ერთეული;  

2. უსაფრთხოების სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს 

კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა და 

უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3. უსაფრთხოების სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტში უსაფრთხო გარემოს კონტროლს. 

 

 მუხლი 2. უსაფრთხოების სამსახურის სტრუქტურა 

1. უსაფრთხოების სამსახური ექვემდებარება პრორექტორს (მატერიალურ და 

ტექნიკური უზრუნველყოფის დარგში). 

2. უსაფრთხოების სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის და 

მცველი/მცველებისგან, ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის 

თანამშრომლებს შორის ახდენს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. 

3. უსაფრთხოების  სამსახურის უფროსს და მცველს/მცველებს თანამდებობაზე 

ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიეტეტის რექტორი. 

 

 მუხლი 3. დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის მიზანი 

1. სამსახურის მიზანია უნივერსიტეტში უსაფრთხო გარემოს შექმნა. 

 

მუხლი 4. უსაფრთხოების სამსახურის  ფუნქციები 

1. უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციებია:  

ა) უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

ბ) საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა უწყვეტ 

რეჟიმში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

გ) საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად სამართლდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა; 

დ) ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მყოფთა 

ევაკუაციის ორგანიზება და დახმარების გაწევა; 



ე) წესრიგის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

ვ) უნივერსიტეტის  შენობისა და ინვენტარის დაცვა;                

ზ) უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

უნივერსიტეტის  ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში; 

თ) სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველყოფა დაცვისა 

და უსაფრთხოების თვალსაზრისით; 

ი) სტუდენტთა შემოსვლისა და გასვლის კონტროლი სტუდენტური ბილეთების 

საშუალებით;                                                                                              

კ) ვიზიტორების შენობაში შემოსვლისა და გასვლის კონტროლი; 

ლ) უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დარღვევის გამოვლენა და შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

მ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტების 

დაწესებულებაში თავისუფალი ორიენტაციისა და  გადაადგილების, აუცილებელი 

საჭიროებების დაკმაყოფილების  და სხვა მომსახურების გაწევის უზრუნველყოფა;  

ნ) უნივერსიტეტის ყველა შენობა-ნაგებობის, მათში განთავსებული სასწავლო და 

არასასწავლო ინვენტარის, მატერიალური ფასეულობების დაცვა; 

ო) დაცვისა და უსაფრთოების მექანიზმებთან დაკავშირებული სხვა ფუნქციების 

შესრულება; 

პ) ხელმძღვანელობის სხვა მითითებების შესრულება, რომელიც არ არის 

გათვალისწინებული დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულებით, მაგრამ 

უკავშირდება სასწავლო პროცესის გამართულ ფუნქციონირებას, წესრიგის დაცვას, 

უნივერსიტეტის თანამშრომელთა/სტუდენტთა უსაფრთხოებას და უნივერსიტეტის 

ფუნქციების ჯეროვან  შესრულებას; 

 

 

მუხლი 5.  სამსახურის თანამშრომლების  მოვალეობები 

1. სამსახურის უფროსის მოვალეობებია: 

ა) სამსახურის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და ეფექტური წარმართვა; 

ბ) სამსახურის თანამშრომლებს შორის მოვალეობების გადანაწილება, მათთვის  

დავალებებისა და მითითებების მიცემა;  

გ) სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის ჯეროვნად 

შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე კონტროლი; 

დ) უნივერსიტეტის კუთვნილი ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

ე) ხანძრის ან სხვა საგანგებო სიტუაციებში უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მყოფთა 

ევაკუაციის ორგანიზება და დახმარების გაწევა; 



ვ) უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დარღვევის გამოვლენა და შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

ზ) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტების 

დაწესებულებაში თავისუფალი ორიენტაციისა და გადაადგილების, აუცილებელი 

საჭიროებების დაკმაყოფილების  და სხვა მომსახურების გაწევის უზრუნველყოფა;      

თ) საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად სამართლდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა; 

ი) ხელმძღვანელობასთან სამსახურის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა.  

კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, პრორექტორის ცალკეული დავალებების 

შესრულება. 

ლ) სამსახურის უფროსის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს  ასრულებს სამსახურის ერთ–ერთი 

თანამშრომელი უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.  

 

2. მცველის მოვალეობებია: 

ა) საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა უწყვეტ 

რეჟიმში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

ბ) უნივერსიტეტის  შენობისა და ინვენტარის დაცვა;                

გ) უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

უნივერსიტეტის  ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში; 

დ) სასწავლო პროცესის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველყოფა დაცვისა 

და უსაფრთხოების თვალსაზრისით; 

ე) სტუდენტთა შემოსვლისა და გასვლის კონტროლი; 

ვ) ვიზიტორების შენობაში შემოსვლისა და გასვლის კონტროლი; 

ზ) უნივერსიტეტის ყველა შენობა-ნაგებობის, მათში განთავსებული სასწავლო და 

არასასწავლო  ინვენტარის, მატერიალური ფასეულობების დაცვა; 

 

თავი 6.  სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოსთას 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. უსაფრთხოების სამსახურის  დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებებისც შეტანა, აგრეთვე 

ძალადაკარგულად გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 
 


