
ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні профкому 
від “27” січня  2021 р. 

                                                                                       голова профкому працівників 
                                                                                         НУ “Львівська політехніка” 

 

_______________Р. Колодій  

ПЛАН 
роботи аналітично-інформаційної комісії  

профспілкового комітету профспілки працівників  
Національного університету “Львівська політехніка” на 2021 рік. 

№ 
з/п Зміст заходів Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 
1.  Оновлення інформаційного ресурсу первинної 

профспілкової організації працівників в межах 
вебсайту Львівської політехніки: 
1.1. Оновлення переліку документації 

нормативної бази Профспілки. 
1.2. Оновлення персональних даних членів 

Профкому та президії новообраного складу. 
1.3. Збір інформаційних матеріалів для оновлення 

підсторінок профільних комісій. 
1.4. Наповнення оновленим текстом з введенням 

гіпертекстових посилань у інформаційних 
підсторінках на персоналії, нормативні 
документи та ресурси Електронної 
енциклопедії Львівської політехніки. 

Кузик А.О.    впродовж року 

2.  Підбір матеріалів та написання аналітично-
інформаційних статей про діяльність проспілкової 
організації для публікації на вебсайті Університету. 

 члени комісії впродовж року 

3.  Збір матеріалів та підготовка пропозицій до 
Колективного договору  Національного університету 
«Львівська політехніка» 

члени комісії 15 березня  

4.  Оновлення інформаційного ресурсу  первинної 
профспілкової організації працівників  Університету 
та створення нових статей у Електронній 
енциклопедії Львівської політехніки. 

члени комісії впродовж року 

5.  Навчання членів профактиву підрозділів з метою 
створення у соціальній мережі «Фейсбук» 
неперсоніфікованих сторінок та груп з метою 
розширення спілчанської аудиторії та інформаційної 
синхронізації з головною сторінкою ППОП 
Львівської політехніки. 
5.1 Розроблення єдиного шаблону інформаційної 
структури та візуалізації сторінок (і груп) 
підрозділів ППОП Львівської політехніки. 
5.2. Консультації для членів профактиву підрозділів 

Кузик А.О. 30 червня 



Прийнято на засіданні аналітично-інформаційної комісії ___25 січня 2021 р.___ 
 
 
Голова  комісії                             ___________________            А.О. Кузик 

у питаннях створення та інформаційного 
наповнення неперсоніфікованих сторінок у мережі  
«Фейсбук». 

6.  Підтримка та оновлення інтернет-ресурсів 
профспілки Львівської політехніки у соціальній 
мережі  «Фейсбук». 

члени комісії впродовж року 

7.  Забезпечення достовірною та публічною 
інформацією профспілкової спільноти Львівської 
політехніки та наповнення наявних інформаційних 
ресурсів агітаційними матеріалами щодо залучення 
працівників підрозділів до профспілкової організації 
Університету. 

члени комісії впродовж року 

8.  Збір, систематизація та інформаційне забезпечення 
членів профкому та президії матеріалами та 
нормативними документами від галузевих та 
центральних органів профспілки України та 
висвітлення на інформаційних ресурсах профкому – 
наповнення підсторінки «Профкуток». 

Кузик А.О. впродовж року 

9.  Збір інформації та робочих матеріалів (документів 
та прийнятих рішень) для висвітлення роботи 
профкому, комісій та президії профкому Львівської 
політехніки на інформаційних усіх доступних 
інформаційних ресурсах: вебсайті Університету, 
Електронної енциклопедії Львівської політехніки та 
соціальної мережі «Фейсбук» 

члени комісії впродовж року 


	Відповідальні виконавці

