
                                                                                                              
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                           на засіданні  профкому                                                                                       
                                                                                      “ ____” __________ 2021 р. 
                                                                               голова профкому працівників НУ”ЛП” 
                                                                                 ___________________Р. Колодій    

 
П  Л  А  Н 

роботи  комісії з питань умов і охорони праці профспілкового комітету 
профспілки працівників Національного університету “Львівська політехніка” 

на 2021 рік 
 

№ 
з/п 

 
Зміст заходів 

Виконавці/ 
відповідальний 

Термін 
виконання 

1. Засідання комісії з У та ОП із організаційних 
питань та прийняття плану роботи на 2021 рік 

Члени комісії 
 

до 26.01.21 

2. Засідання комісії щодо  аналізу виконання КД  
за 2020 р. з питання У та ОП. 

Паралюх І. до 12.02.21 

3. Засідання комісії з питання обговорення та 
аналізу виконання додатку до КД «Заходів з У 
та ОП» за 2019-2020 р. 

Паралюх І. До 18.02.21 

4. Збір пропозицій та формування додатку до КД 
«Заходи з У та ОП» на 2021 та розділу КД з У 
та ОП на 2021-2022 роки.  

Члени комісії 
 

1 квартал 

5. Засідання комісії з У та ОП з питання обгово-
рення проекту заходів У та ОП - додатку до КД 
на 2021 рік, погодження з адміністрацією 

Члени комісії 
Гол. інженер 
 у-ту 

1 квартал 

6. Аналіз стану дотримання законодавства про У 
та ОП у 5 та 6 н.к. 

 березень 

7. Аналіз стану проходження медогляду праців-
никами університету. 

Паралюх І.  
Шепітчак В. 

2 квартал 

8. Про огляд конкурс з питань У та ОП в підроз-
ділах університету.  

Когут З. 
Паралюх І. 

 
до 07.05.21 

9. Участь у проведенні та аналіз стану проведен-
ня атестації робочих місць із шкідливими умо-
вами праці.Аналіз надання пільг працівникам. 

Члени комісії 
Голова комісії 

Протягом 
року 

к-ль: 14.05 
10. Заслуховування питання оперативного громад-

ського контролю стану охорони праці в під-
розділах університету на засіданнях комісії 

Члени комісії Протягом 
року 

11. Засідання комісії з метою аналізу підготовки 
матеріально-технічної бази університету до 
нового навчального року. 

Паралюх І. вересень 

12. Проведення атестації керівників підрозділів рі-
зного рівня згідно графіка. 

Паралюх І. 
Шепітчак В. 

Протягом 
року 

13. Здійснення контролю за виконанням КД щодо 
У та ОП на 2021 рік. 

Члени комісії Протягом 
року 

14. Здійснення проточної перевірки стану У та ОП 
в підрозділах НУ “ЛП” згідно з встановленим 
графіком. 

Члени комісії 
Громадські  
інспектори 

Протягом 
року 



15. Заслуховування питань з умов та охорони пра-
ці в університеті на засіданнях  профкому. 

Паралюх І. 
Члени комісії 

поквартально 

16. Засідання комісії з метою аналізу підготовки 
матеріально-технічної бази університету до 
зимового періоду. 

Члени комісії 
Голова комісії 

листопад 

17. Контроль дотримання температурного режиму 
на робочих місцях. 

Члени комісії 
Голова комісії 

Протягом 
року. 

К-ль: Січень-
лютий, Лис-

топад-грудень 
18. Засідання комісії з метою обговорення вико-

нання заходів з умов та ОП КД за 2021 р. та 
додатку до КД. 

Паралюх І. до 10.12.21 

 
    
 
 

 Голова комісії  профкому  
з питань умов і охорони праці                                                   І. Паралюх 


	Виконавці/
	Голова комісії  профкому
	з питань умов і охорони праці                                                   І. Паралюх

