Звіт
голови профбюро студентів Інституту лісового і садово-паркового
господарства
за 2014-2016 роки.
Ми з вами живемо в складний час економічної і політичної кризи,
відчуваємо постійний тиск з боку влади, який проявився у

суттєвому

зменшенні коштів в Державному бюджеті на освіту, постійним зростанням
інфляції. Вистояти і боротися наодинці з цими проблемами неможливо і на
сьогоднішній день

профспілка це одна ( якщо не єдина) громадська

організація яка робить можливо не завжди результативні спроби, відстояти
права студентів, захистити їх чи хоча б просто нагадати нашій владі, що існує
соціально бідна і незахищена категорія студентської молоді.
Протягом звітного періоду я насамперед намагалася працювати над
питанням покращення житлових умов студентів в гуртожитку. Зокрема
зібрала підписи мешканців гуртожитку №2 і звернулася з проханням до
Голови

студентської

профспілки

Гайдука

І.Г.

і

проректора

по

адміністративно-господарській частині Цинтилюка Ю.І. про ремонт душових
кабін. Вдалося провести капітальний ремонт жіночих та чоловічих душових
кабін.

З ініціативи профбюро біля навчальних корпусів було встановлено

місця-парковки для велосипедів, а також в гаражі було організовано

бокс

для безкоштовного утримання велосипедів жителями гуртожитку.
Проведено частковий благоустрій біля головного входу в гуртожиток
№2.
Профбюро згідно з планами роботи та заходами студентського
профкому університету організовували святкування фестивалів « Весна
Лісотехніки 2015», «Весна Лісотехніки 2016», «Осінь Лісотехніки 2014»,
«Осінь Лісотехніки 2015», «Осінь Лісотехніки 2016». При проведенні Ліги
КВК студенти нашого інституту єдині організували дві команди, які зайняли
призові (ІІ і ІІІ) місця.

Згідно Положення про гуртожитки, домоглися в проректора по АГЧ –
Цинтилюка Ю.І., встановити допуск в гуртожитки НЛТУ для відвідувачів з
8:00 до 23:00, та для жителів в гуртожиток - цілодобовий вхід.
На початку 2015 року ми приєдналися до плетіння сіток, збирання
коштів для бійців АТО, відвідування

бійців, які перебували на лікуванні у

військовому госпіталі. Студенти нашого інституту долучилися до участі в
акції «Серце до Серця», яка проходила у квітні-травні 2015 р. та в травнічервні 2016р., а виручені кошти пішли на закупівлю медичного обладнання.
24 вересня студенти ІЛСПГ взяли активну участь в організації «Фестивалю
Мрій» для дітей-сиріт з Львівської області від Благодійного Фонду «Мрії
Можливі». На

даний час студенти інститут виконують роль активних

волонтерів фонду.
При активній участі профбюро інституту та за сприяння Студентської
ради Львова, наші студенти організували і провели еко-толоку в парку
Знесіння. А за підтримки компанії «ЕКО-Дім» ми долучилися до прибирання
парку Зимна Вода.
14-15 травня 2016 року спільно з Парком культури та відпочинку
імені Богдана Хмельницького, було з організовано і проведено при активній
участі профбюро студентів ІЛСПГ, перший в

західній Україні «Еко-

Фестиваль».
При сприянні

профбюро інституту було належно організовано

та

успішно проведено відпочинок студентів за пільговими цінами «Рибаківка
2015» та «Рибаківка 2016», яку члени профбюро ІЛСПГ мали можливість
відвідати особисто.
До

Дня

святого

Миколая

студенти

ІЛСПГ

приєдналися

до

студентського капеланства храму Св. Володимира, та провели акцію
«Подаруй дитині Миколая». А також подарували подарунки студентам
інституту, у яких є діти. Залучали студентів до відвідин театральних вистав,
розповсюджуючи квитки у Оперний театр, театр ім. М. Заньковецької та
театр ім. Лесі Українки.

Враховуючи важке матеріальне становище,

студенти нашого

інституту неодноразово отримували матеріальну допомогу.
Я хочу подякувати в першу чергу членам студентського профбюро за
роботу протягом 2014-2016 рр. Та побажати новому складу профбюро
студентів підкорення нових вершин та плідної праці.
10.11.2016 р.
Голова студентського
профбюро ІЛСПГ

Шептицька Я.Р.

