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І. Агульныя палажэнні
1. Палажэнне аб выплатах Беларускага прафесійнага саюза работнікаў
адукацыі і навукі навучэнцам з ліку прафсаюзных актывістаў (далей – Палажэнне, прэміі прафсаюза, прафсаюз адпаведна) уводзіць выплаты Цэнтральнага камітэта прафсаюза (далей – ЦК прафсаюза), устанаўлівае парадак
увядзення выплат абласных, раённых, гарадскіх і першасных прафсаюзных
арганізацый, вылучэння намінантаў на выплаты, іх прызначэння і выплаты.
2. Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь і Статутам прафсаюза.
3. Выплаты прафсаюза:
3.1. уводзяцца ў мэтах:
3.1.1. стымулявання актыўнага ўдзелу ў прафсаюзным жыцці студэнтаў,
магістрантаў, аспірантаў устаноў вышэйшай адукацыі, навучэнцаў устаноў
сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыі, якія праходзяць
навучанне ў дзённай форме атрымання адукацыі (далей – навучэнцы), засваення на высокім узроўні зместу адпаведных адукацыйных праграм;
3.1.2. маральнай і матэрыяльнай падтрымкі навучэнцаў, якія спалучаюць актыўны ўдзел у прафсаюзным жыцці з высокімі паказчыкамі ў вучэбнай, навуковай, грамадскай, творчай і (ці) спартыўнай дзейнасці;
3.2. прызначаюцца навучэнцам у адпаведнасці з Палажэннем пры ўмове
наяўнасці ў іх высокіх дасягненняў у працы:
3.2.1. прафсаюзных арганізацый, у тым ліку па матывацыі ўступлення
ў прафсаюз, павелічэнні яго колькаснага складу, аптымізацыі структуры
першасных арганізацый, развіцці сацыяльнага партнёрства, удасканаленні
методыкі прафсаюзнай работы;
3.2.2. па забеспячэнні ўдзелу навучэнцаў у грамадскім жыцці, навуковых,
валанцёрскіх, дабрачынных, культурна-асветніцкіх праектах, праграмах
міжнароднага супрацоўніцтва, спартыўных, фізкультурна-аздараўленчых
мерапрыемствах;
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3.2.3. па спрыянні арганізацыі адукацыйнага працэсу, другаснай
занятасці навучэнцаў, пражывання іншагародніх.
4. Удзел навучэнцаў у навуковай дзейнасці вызначаецца з улікам магчымасцей арганізацыі навуковай працы ў адпаведных установах адукацыі
і (ці) пры атрыманні адукацыі адпаведнай ступені.
5. У залежнасці ад характару, форм і значнасці ўкладу навучэнцаў
у дзейнасць прафсаюзных арганізацый, вопыту працы, наяўнасці іншых
узнагарод прафсаюза, устаноў адукацыі, іншых дзяржаўных і грамадскіх
арганізацый ім прызначаюцца выплаты прафсаюза наступных катэгорый:
5.1. выплаты ЦК прафсаюза;
5.2. выплаты абласных, Мінскай гарадской арганізацый прафсаюза;
5.3. выплаты раённых, гарадскіх арганізацый прафсаюза;
5.4. выплаты першасных прафсаюзных арганізацый.
6. Абласныя, Мінская гарадская, раённыя, гарадскія арганізацыі прафсаюза, першасныя прафсаюзныя арганізацыі могуць уводзіць свае выплаты на падставе Палажэння і (ці) палажэнняў аб прэміях адпаведных
арганізацыйных структур прафсаюза (далей – адпаведныя палажэнні),
распрацаванымі ў адпаведнасці з Палажэннем і зацверджанымі
ўпаўнаважанымі прафсаюзнымі органамі па ўзгадненні з прафсаюзным
органам, у якім яны знаходзяцца на прафсаюзным абслугоўванні.
7. Выплаты прафсаюза прызначаюцца ў адпаведнасці з Палажэннем
штогадова да Міжнароднага дня студэнтаў, калі іншая рэгулярнасць прызначэння не прадугледжана адпаведнымі палажэннямі.
8. Выплаты прафсаюза прызначаюцца ў наступных памерах у залежнасці
ад іх катэгорыі:
Памеры выплат/рублёў
Катэгорыі выплат Беларускага
прафесійнага саюза работнікаў
адукацыі і навукі

аспіранты,
магістранты
ўстаноў вышэйшай адукацыі

студэнты
ўстаноў
вышэйшай
адукацыі

навучэнцы ўстаноў
сярэдняй спецыяльнай і прафесійнатэхнічнай адукацыі

Выплаты Цэнтральнага камітэта
прафсаюза

1 600 000

1 500 000

1 400 000

Выплаты абласных, Мінскай гарадской арганізацый прафсаюза

да 1 600 000

да 1 500 000

да 1 400 000

Выплаты раённых, гарадскіх
арганізацый прафсаюза, першасных прафсаюзных арганізацый

да 1 400 000

да 1 300 000

да 1 200 000

Памеры выплат абласных, Мінскай гарадской, раённых, гарадскіх
арганізацый прафсаюза, першасных прафсаюзных арганізацый могуць
таксама вызначацца адпаведнымі палажэннямі ці пастановамі адпаведных
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прафсаюзных органаў з улікам памеру стыпендый, тарыфнай стаўкі першага разраду, фінансавых магчымасцей прафсаюзных органаў.
9. Колькасць выплат прафсаюза вызначаецца ў залежнасці ад іх катэгорыі
адпаведным прафсаюзным органам з улікам колькасці кандыдатаў на
саісканне выплаты.
ІІ. Парадак вылучэння кандыдатаў
на саісканне выплат прафсаюза
10. Вылучэнне кандыдатаў на саісканне выплат ЦК прафсаюза (далей – кандыдаты) ажыццяўляецца на падставе прадстаўленняў прафсаюзных камітэтаў адпаведных першасных прафсаюзных арганізацый ці
іх прэзідыумаў, узгодненых з прэзідыумамі абкамаў, якія ажыццяўляюць
прафсаюзнае абслугоўванне гэтых арганізацый. Пры вылучэнні кандыдатур ад арганізацый, прафсаюзнае абслугоўванне якіх ажыццяўляе ЦК
прафсаюза, прадстаўленні прафсаюзных камітэтаў гэтых арганізацый
узгадняюцца з ЦК прафсаюза ў рабочым парадку.
11. У кандыдаты вылучаюцца, як правіла, прафсаюзныя актывісты з ліку
навучэнцаў, раней адзначаныя граматамі, дыпломамі, падзякамі, выплатамі
прафсаюзных органаў.
Ад адной першаснай прафсаюзнай арганізацыі, як правіла, вылучаецца
адзін кандыдат. У выключных выпадках ад адной першаснай прафсаюзнай
арганізацыі могуць вылучацца два кандыдаты.
Адзін і той жа навучэнец, як правіла, вылучаецца ў кандыдаты не больш
за адзін раз у перыяд атрымання адукацыі адпаведнай ступені. У выключных выпадках адзін і той жа навучэнец можа быць вылучаны ў кандыдыдаты двойчы.
12. Вылучэнне кандыдатаў ажыццяўляецца да 10 кастрычніка года, у
якім прызначаюцца выплаты, шляхам накіравання на адрас ЦК прафсаюза
наступных дакументаў на кожнага кандыдата:
12.1. прадстаўленне прафсаюзнага камітэта першаснай прафсаюзнай
арганізацыі ці яе прэзідыума аб вылучэнні кандыдатуры (Дадатак 1);
12.2. характарыстыка з указаннем дасягненняў у адпаведнасці з пунктам
3.2 Палажэння, завераная старшынёй першаснай арганізацыі і ўзгодненая
з кіраўніком установы адукацыі ці ўпаўнаважанай ім асобай з ліку членаў
прафсаюза (Дадатак 2);
12.3. выпіска з пастановы адпаведнага абкама аб узгадненні кандыдатуры (пры вылучэнні кандыдатур першаснымі прафсаюзнымі арганізацыямі,
прафсаюзнае абслугоўванне якіх ажыццяўляюць абкамы);
12.4. завераная пячаткай установы адукацыі ці яго структурнага падраздзялення выпіска з залікова-экзаменацыйных ведамасцей за навучальны год,
які папярэднічае навучальнаму году, у якім ажыццяўляецца вылучэнне;
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12.5. звароты, хадайніцтвы і характарыстыкі з боку прафсаюзных
органаў, грамадскіх арганізацый, структурных падраздзяленняў устаноў
адукацыі, грамадзян і г.д. (пры наяўнасці і (ці) патрэбе).
Прэзідыум ЦК прафсаюза можа ўстанаўліваць іншыя тэрміны
накіравання дакументаў на вылучэнне кандыдатаў.
13. Вылучэнне кандыдатаў на саісканне выплат абласных, Мінскай гарадской, раённых, гарадскіх ажыццяўляецца на падставе прадстаўленняў
прафсаюзных камітэтаў адпаведных першасных прафсаюзных арганізацый
ці іх прэзідыумаў у парадку, аналагічным устаноўленаму пунктам 12 Палажэння, калі іншае не прадугледжана адпаведнымі палажэннямі.
14. Вылучэнне кандыдатаў на саісканне выплат першасных прафсаюзных арганізацый ажыццяўляецца на падставе прадстаўленняў прафсаюзных бюро прафсаюзных арганізацый структурных падраздзяленняў
устаноў адукацыі, прафсаюзных груп, камісій прафсаюзных камітэтаў і г.д.
у парадку, аналагічным устаноўленаму пунктам 12 Палажэння, калі іншае
не прадугледжана адпаведнымі палажэннямі.
ІІІ. Парадак прызначэння выплат прафсаюза
15. Дакументы кожнага кандыдата на саісканне выплат ЦК прафсаюза
разглядаюцца конкурснай камісіяй (далей – камісія) у наступным складзе:
15.1. насмеснік старшыні ЦК прафсаюза (старшыня камісіі);
15.2. спецыяліст ЦК прафсаюза, які курыруе пытанні навучэнцаў (сакратар камісіі);
15.3. старшыня і (ці) прадстаўнік Савета старшыняў прафсаюзных
арганізацый навучэнцаў пры ЦК прафсаюза;
15.4. старшыня і (ці) прадстаўнік секцыі навучэнцаў ЦК прафсаюза.
16. Камісія праводзіць конкурс сярод кандыдатаў, на падставе вынікаў
якога рыхтуе праект пастановы прэзідыума ЦК прафсаюза аб прызначэнні
выплат ЦК прафсаюза.
Пры наяўнасці раўназначных кандыдатур на адну выплату ЦК прафсаюза аналізуецца магчымасць яе прызначэння адпаведным навучэнцам ў
будучыні ці перагляду колькасці выплат ЦК прафсаюза.
Пры наяўнасці раўназначных кандыдатур на адну выплату ЦК прафсаюза ад адной прафсаюзнай арганізацыі аналізуецца колькасць кандыдатаў
ад яе ў былым, яе колькасны склад, магчымасць прызначэння выплат ЦК
прафсаюза адпаведным навучэнцам у будучыні, адпаведнасць крытэрыям
ў параўнанні з іншымі кандыдатурамі, якія ўдзельнічаюць у конкурсе.
17. Рашэнне аб прызначэнні выплат ЦК прафсаюза прымаецца яго
прэзідыумам у кастрычніку-лістападзе года, у якім ажыццяўляецца прызначэнне і выплата прэмій.
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18. Па выніках прызначэння выплат ЦК прафсаюза праводзіцца
ўрачысты прыём навучэнцаў, якім яны прызначаны. У час прыёму ім уручаюцца сертыфікаты ўстаноўленага ўзору. Пры адсутнасці магчымасці
правядзення прыёму ці прысутнасці на ім асобных навучэнцаў, якім прызначаны выплаты, сертыфікаты ўручаюцца ва ўрачыстай абстаноўцы пры
правядзенні прафсаюзных, іншых мерапрыемстваў прадстаўнікамі ЦК.
Урачысты прыём навучэнцаў, якім прызначаны выплаты ЦК прафсаюза,
праводзіцца, як правіла, да Міжнароднага дня студэнтаў.
19. Прызначэнне выплат абласных, Мінскай гарадской, раённых,
гарадскіх арганізацый прафсаюза і першасных прафсаюзных арганізацый
ажыццяўляецца ў парадку, аналагічным устаноўленаму пунктамі 15-18 Палажэння, калі іншае не прадугледжана адпаведнымі палажэннямі.
ІV. Парадак ажыццяўлення выплат прафсаюза
20. Выплаты прафсаюза ажыццяўляюцца на падставе пастаноў прэзідыумаў
камітэтаў прафсаюза, прафсаюзных камітэтаў першасных прафсаюзных
арганізацый (іх прэзідыумаў) аб прызначэнні выплат прафсаюза.
21. Бухгалтэрыі арганізацыйных структур прафсаюза, якія фінансуюць
выплаты прафсаюза і (ці) ажыццяўляюць выплаты прафсаюза, складаюць
смету адпаведных расходаў.
22. Выплаты ЦК прафсаюза, абласных, Мінскай гарадской, раённых, гарадскіх арганізацый прафсаюза фінансуюцца за кошт сродкаў
пералічаных арганізацый. Грашовыя сродкі на ажыццяўленне дадзеных
выплат прафсаюза пералічваюцца гэтымі арганізацыямі ў тэрмін не больш
за месяц з дня прыняцця рашэння аб прызначэнні такіх выплат прафсаюза
на разліковыя рахункі першасных прафсаюзных арганізацый, у якіх адпаведныя навучэнцы знаходзяцца на прафсаюзным уліку.
23. Выплаты першасных прафсаюзных арганізацый фінансуюцца за
кошт сродкаў гэтых арганізацый і ажыццяўляюцца ў тэрмін не больш за
месяц з дня прыняцця рашэння аб прызначэнні такіх выплат прафсаюза.
24. Выплаты прафсаюза ажыццяўляецца бухгалтэрыямі першасных
прафсаюзных арганізацый, у якіх адпаведныя навучэнцы знаходзяцца
на прафсаюзным уліку. Магчыма ажыццяўленне выплат праз банкаўскія
ўстановы, якія ажыццяўляюць выплату дзяржаўных стыпендый навучэнцам адпаведных устаноў адукацыі.
V. Заключныя палажэнні
24. Палажэнне ўступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання на
сайце прафсаюза.
25. Права тлумачэння Палажэння належыць прэзідыуму ЦК прафсаюза.
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Дадатак № 1
да Пастановы Пр эзідыума
Цэнтральнага камітэта Беларускага
прафесійнага саюза работнікаў
адукацыі і навукі 25.09.2012 № ____
ФОРМА1
______________________________________________________________
назва прафсаюзнага органа
______________________________________________________________
ПРАДСТАЎЛЕННЕ
1. Прозвiшча iмя i iмя па бацьку __________________________________
______________________________________________________________
2. Установа адукацыі, падраздзяленне _____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Курс, год навучання, група ______________________________________
4. Пасада ў прафсаюзных органах __________________________________
5. Дата i месца нараджэння _______________________________________
6. Грамадзянства ________________________________________________
7. Прафсаюзны стаж _____________________________________________
8. Адукацыя _____________________________________________________
______________________________________________________________
(указаць, калi i якую навучальную ўстанову скончыў)

9. Якiмi ўзнагародамi галіновага прафсаюза, аб’яднанняў прафсаюзаў
узнагароджаны, дата ўзнагароджання _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Адрас месца жыхарства________________________________________
______________________________________________________________
11. Характарыстыка з указаннем асаблівых дасягненняў асобы, за якія яе
кандыдатура вылучаецца на саісканне выплаты ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1

Падаецца на бланку пісьма.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. Кандыдатура вылучана на саісканне выплаты Цэнтральнага камітэта
Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі ___________
_______________________________________________________________
назва прафсаюзнага органа, дата абмеркавання, нумар пастановы (пратакола)

_______________________________________________________________
Старшыня прафсаюзнай арганiзацыi
___________________________
подпiс, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку

«__» _____________ ________ г.
Месца пячаткi

Хадайнiцтва аб вылучэннi падтрымлівае ____________________________
_______________________________________________________________
назва прафсаюзнага органа, дата абмеркавання, нумар пастановы (пратакола)

Старшыня __________________________________
назва прафсаюзнага органа

___________________________
подпiс, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку

«____» _____________ ________ г.
Месца пячаткi

Прадстаўленне на кіраўніка прафарганізацыі падпісваецца кіраўніком
прафоргана, у якім прафарганізацыя знаходзіцца на прафабслугоўванні.
Усе графы прадстаўлення павінны быць дакладна запоўнены і
ўтрымліваць інфармацыю, што адпавядае сапраўднасці.
Характарыстыка асобы, якая прадстаўляецца да ўзнагароджання,
павінна ўтрымліваць аб’ектыўную і ўсебаковую адзнаку яго працы з
указаннем канкрэтных заслуг у галіновым прафсаюзе, асабістага ўкладу ў
развіццё арганізацыі.
Прадстаўленне, якое не адпавядае дадзеным характарыстыкам, можа
быць вернута на дапрацоўку.
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Дадатак № 2
да Пастановы Пр эзідыума
Цэнтральнага камітэта Беларускага
прафесійнага саюза работнікаў
адукацыі і навукі 25.09.2012 № ____
ФОРМА
______________________________________________________________
назва прафсаюзнага органа

______________________________________________________________
ХАРАКТАРЫСТЫКА
кандыдата на саісканне выплаты Цэнтральнага камітэта Беларускага
прафесійнага работнікаў адукацыі і навукі
студэнта (магістранта, аспіранта, навучэнца)
_______________________________________________________________
група (курс, год навучання) назва факультэта, установы адукацыі

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прозвішча, імя , імя па бацьку

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Старшыня прафсаюзнай арганiзацыi
___________________________
подпiс, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку

«___» _____________ ________ г.
Месца пячаткi

УЗГОДНЕНА:
Прадстаўнік установы адукацыі
___________________________
подпiс, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку

«___» _____________ ________ г.
Месца пячаткi
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