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Культурно-масова комісія профспілкового комітету здійснює організацію
профспілкової культурно-масової роботи в університеті та вирішує поточні
питання згідно з статутними цілями і завданнями профспілки.
Комісія
колективності,
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демократії,
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цілей,
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справедливості та законності, захисту інтересів студентства.
1. Загальні положення
1.1. Кульрно-масова комісія, обирається на засіданні профспілкового
комітету з числа його членів відкритим або закритим (таємним) голосуванням.
1.2. Повноваження членів культурно-масової комісії визначаються
Статутом Профспілки працівників освіти і науки України і цим положенням.
1.3. Культурно-масова комісія на своєму засіданні обирає голову,
заступника голови відкритим голосуванням.
1.4. Культурно-масова комісія на своїх засіданнях готує пропозиції до
профспілкового комітету по вводу та виводу зі складу членів комісії,
інструкторів.
1.5. Інструктори Культурно-масової комісії мають ті ж права і обов’язки,
що і члени комісії окрім випадків голосування на засіданнях комісії та
профспілкового комітету, де вони мають право дорадчого голосу.
1.6. Культурно-масова комісія здійснює свою роботу на громадських
засадах, хоча за активну участь, діяльність та високу якість роботи члени та
інструктори комісії за її поданням можуть бути нагородженні профспілковим
комітетом грошовими преміями та пам’ятними подарунками в порядку,
передбаченому для заохочення студентського активу.
2. Зміст роботи культурно-масової комісії.
2.1. Культурно-масова комісія організовує культурно-масову роботу
профспілкової

організації

університету

та

вирішує

поточні

питання

профспілкової роботи згідно з статутними цілями і завданнями профспілкового
комітету.
2.2. Культурно-масова комісія:
– здійснює організацію проведення дозвілля осіб, що навчаються в
університеті;
– допомагає профспілковим бюро в організації та проведенні культурномасової роботи;
– готує культурно-масові виховні та навчальні заходи в університеті;
– влаштовує свята, вечори відпочинку, інтелектуальні ігри, дискотеки та
інші розважальні заходи;
– влаштовує туристичні поїздки та походи для осіб, що навчаються в
університеті;
– організовує роботу студентських гуртків у гуртожитках університету;
– проводить

навчально-виховні

вечори

із

підготованими

заохочувальними призами для переможців, а також вечори – талантів.
2.3. Культурно-масова комісія звітує про свою роботу профспілковому
комітету.
3. Повноваження культурно-масової комісії.
3.1. Культурно-масова комісія має право:
– одержати від профспілкових органів (комісій та ін.) інформацію,
необхідну для роботи комісії;
– вносити кандидатури інструкторів до складу інших комісій;
– у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів
профспілковий актив працівників профспілкових органів, кваліфікованих
спеціалістів;
– звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для
отримання необхідної інформації.
4. Обов’язки культурно-масової комісії.

4.1. Культурно-масова комісія зобов’язана:
– оперативно вирішувати поточні питання профспілкової роботи;
– при
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профспілкового комітету;
– організовувати туристичні поїздки, походи, екскурсії за планом і за
запитами осіб, що навчаються;
– влаштовувати свята, урочисті вечори, дискотеки та інші заходи згідно
зопитів осіб, що навчаються;
– члени

Культурно-масової

комісії
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профспілковим комітетом.
5. Порядок роботи культурно-масової комісії
5.1. Засідання культурно-масової комісії проводяться у міру необхідності, але
не рідше ніж раз на 2 місяці.
5.2. Засідання комісії вважається повноважним якщо в його роботі беруть
участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим якщо за
нього голосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.
5.3. Члени культурно-масової комісії (окрім інструкторів) беруть участь у
засіданнях профспілкового комітету з правом вирішального голосу.
5.4. Культурно-масова комісія працює за затвердженим нею планом. В разі
необхідності комісія проводить позапланові засідання.
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