
ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні профкому 

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

 
___________________ Р. Колодій 

ПЛАН 
роботи комісії з культурно-просвітницької та фізкультурно-спортивної 

діяльності профспілкового комітету профспілки працівників  
Національного університету “Львівська політехніка” на 2020 рік. 

№ 
з/
п 

 
Зміст заходів 

Відповідал
ьні 

виконавці 

Термін 
виконання 

1.  Підготовка  та проведення культурно-масових і 
просвітницьких заходів: 
1.1 Відслідковування  новинок у репертуарі 

театрів та мистецьких колективів міста 
Львова і колективів, які приїжджають у місто 
Львів на гастролі. 

1.2 Вивчення думок членів профспілки та 
визначення пріоритетів щодо відвідування 
вистав та інших мистецьких заходів. 

1.3 Придбання квитків та розповсюдження їх 
між членами профспілки. 

члени 
комісії 

  протягом року 

2.  Фінансова та організаційна підтримка 
культурно-просвітницьких і мистецьких заходів, 
що проводяться за участю працівників 
університету. 

члени 
комісії 

протягом року 

3.  Активна участь у заходах Народного дому 
“Просвіта” та громадських і просвітницьких 
організацій університету. 

члени 
комісії 

протягом року 

4.  Допомога в організації екскурсійних поїздок 
членів профспілки та їх сімей з метою 
ознайомлення з архітектурними та історичними 
пам’ятками Львівщини та сусідніх областей. 

члени 
комісії 

протягом року 

5.  Надання підтримки профспілковому активу 
підрозділів в організації дозвілля членів 
профспілки (виїзди на вихідні дні на бази 
університету). 

члени 
комісії 

протягом року 



 
Прийнято на засіданні комісії з культурно-просвітницької  

та фізкультурно-спортивної діяльності                                   ______________ 
 
 
 
Голова  комісії                                                                                    Л.Найда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Організація та оформлення тексту та фото 
привітання з нагоди пам’ятних дат в Україні та 
днів народжень членів профкому. 

Голова 
комісії 

протягом року 

7.  6.1. Сприяння підвищенню якості культмасової 
та спортивної роботи на дитячих змінах 
Навчально-оздоровчих таборів “Політехнік - 2”, 
“Політехнік- 3” 
6.2 Придбання квитків на дитячі Новорічні та 
Різдвяні  вистави.  

члени 
комісії 

Червень-
липень 

 
 

Грудень - 
січень 

8.  Співпраця із спортивним клубом університету: 
7.1. Інформування членів профспілки про роботу 
груп здоров’я з різних видів спорту та 
пропаганда здорового способу життя. 
7.2.Фінансова та організаційна підтримка 
спартакіади університету між працівниками 
різних інститутів та підрозділів. 
7.3.Допомога у проведенні фізкультурно-
оздоровчих заходів на рівні профорганізації 
інститутів. 

члени 
комісії 

Осінь – 2020 
року 


	Відповідальні виконавці

