
ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні президії  профкому 

“27”  січня  2021 р. 
голова профкому працівників  
НУ ”Львівська політехніка” 

_________________Р. Колодій 
 

П  Л  А  Н 
 

роботи  комісії оздоровлення та соціального страхування первинної профспілкової 
організації  працівників Національного університету “Львівська політехніка”  

на 2021 рік. 
 

№ 
п/п Зміст заходів Виконавці Термін 

виконання 

1.  
Погодження графіків проведення плано-
вих медичних оглядів працівників універ-
ситету 

Голодовська О. Я. 
Колодій Р.С. 

січень 
лютий 

2.  

Проведення організаційних заходів щодо 
встановлення надбавок працівникам  
університету, які виконують обов’язки 
страхделегатів підрозділів. 

Колодій Р.С. 
січень 
лютий 

 

3.  
Інформування працівників університету 
про графік заходів та порядок отримання 
путівок в пансіонат “Пролісок” на 2021 рік 

Члени комісії 
Голови профбюро 

 
лютий 

4.  Участь у роботі табірної ради університе-
ту Колодій Р.С. протягом 

року 

5.  
Погодження графіків заїздів та вартості 
путівок для відпочинку працівників та 
їхніх дітей в НОТ університету 

Члени комісії 
 

березень 
квітень 

6.  
Здійснення заходів для забезпечення чле-
нів профспілки санаторно-курортними пу-
тівками 

Колодій Р.С. 
Члени комісії 

протягом 
року 

7.  
Доведення інформації про наявність сана-
торно-курортних путівок до працівників 
університету та участь у їх розподілі 

Члени комісії 
Голови профбюро 

протягом 
року 

8.  
Проведення інформаційної роботи та ор-
ганізаційних заходів для якісного оздоро-
влення дітей на оздоровчих базах 

Члени комісії 
Голови профбюро 

квітень 
травень 

 

9.  
Підбір кандидатур  на посади вихователів 
на дитячі зміни у н/о таборах “Політехнік-
2” і  “Політехнік-3” 

Члени комісії 
Голови профбюро 

квітень 
травень 

 

10.  

Організація перевезення дітей працівників 
університету із м. Львова на бази універ-
ситету в с. Коблево та с. Славське і у зво-
ротному напрямку 

Штатні працівники 
і члени комісії 

профкому 

 
червень 
липень 



11.  
Забезпечення працівників університету 
путівками у відомчий санаторій “Пролі-
сок”, м. Трускавець 

Колодій Р.С. 
Голови профбюро 

протягом 
року 

12.  Контроль за якістю надання послуг у на-
вчально-оздоровчих таборах у-ту Члени комісії в час робо-

ти таборів 

13.  

Аналіз результатів літнього оздоровчого 
сезону та заслуховування на засіданнях 
табірної ради та профспілкового комітету 
звітів директорів всіх навчально-
оздоровчих таборів 

Комісія соціально-
го страхування 
університету, 

профспілковий ко-
мітет 

жовтень 

14.  

Здійснення заходів для закупівлі за кошти  
соціального страхування та розподіл по-
дарунків до свята Святого Миколая дітям 
працівників університету 

Члени комісії листопад 
грудень 

15.  
Організація здешевлення вартості відпо-
чинкових та оздоровчих путівок для дітей 
та працівників університету 

Члени комісії 
Голови профбюро 

протягом 
року 

16.  
Оформлення лікарняних листків та актів 
про нещасні випадки для працівників уні-
верситету 

Члени комісії та 
страхделегати 

протягом 
року 

17.  Участь у засіданнях комісії соціального 
страхування університету Голова профкому 

за планом 
роботи  
комісії 

18.  Участь в організації планових медичних 
оглядів працівників університету Члени комісії за планом 

 
Прийнято на засіданні комісії оздоровлення та соціального страхування   
 
 
 
              Голова комісії  
      соціального страхування                                                                Колодій Р.С. 


	Виконавці

