
ЗАЦВЕРДЖАНА 

Пастанова Прэзідыума Савета 
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі 

25.08.2010 № 176 

(змяненне, пастанова Прэзідыума 
Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі 

30.08.2012 № 166) 
 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб прэміях Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі ў галіне літаратуры, мастацтва, 
журналістыкі і аматарскай творчасці 
 

 1. Прэмія Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, 

мастацтва, журналістыкі і аматарскай творчасці (далей – прэмія ФПБ) 

прысуджаецца работнікам культуры, дзеячам мастацтва, прафесійным і 

аматарскім калектывам мастацкай творчасці і індывідуальным 

выканаўцам за выдатныя работы і творы аб нашым сучасніку, якія 

ствараюць мастацкі вобраз чалавека працы, раскрываюць ролю 

працоўнага калектыву і прафсаюзаў у сацыяльна-эканамічным развіцці 

краіны, узбагачаюць духоўнае жыццё, нацыянальную культуру, а таксама 

за высокі мастацкі ўзровень выканальніцкага майстэрства пры ўвасабленні 

такіх твораў у кіно і на сцэне, значныя дасягненні ў развіцці аматарскай 

творчасці, выдатныя работы аб людзях працы і прафсаюзах у галіне 

журналістыкі. 

 2. Прэміі ФПБ прысуджаюцца адзін раз у два гады, кожны няцотны 

год да Свята працы – 1 Мая ў наступнай колькасці: 

 а) у галіне літаратуры і мастацтва – пяць прэмій, у тым ліку: 

 за творы прозы, паэзіі і драматургіі – адна прэмія; 

 за музычныя творы, канцэртна-выканальніцкую дзейнасць – адна 

прэмія; 

 за работы ў галіне тэатральнага мастацтва і кінамастацтва – адна 

прэмія; 

 за творы жывапісу, скульптуры, графікі і прыкладнога мастацтва – 

адна прэмія; 

 за лепшы твор аб прафсаюзах (літаратурны, музычны, канцэртны, 

тэатральны, кінамастацкі, жывапісны, скульптурны і іншы) – адна прэмія; 

 б) за актыўную работу па развіцці народнага мастацтва і аматарскай 

творчасці працоўных (сярод кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый, 

прафсаюзных і ведамасных устаноў культуры, старшынь  прафсаюзных  

арганізацый) – адна прэмія; 
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в) за выдатныя дасягненні аматарскіх калектываў мастацкай творчасці – 

адна прэмія; 

 г) у галіне журналістыкі – адна прэмія. 

 У выпадку непрысуджэння прэмій у асобных жанрах намінацыі ў 

галіне літаратуры і мастацтва яны могуць быць дадаткова прысуджаны ў 

іншых жанрах гэтай намінацыі. 

 Памер прэміі ФПБ устанаўліваецца пры прыняцці рашэння аб яе 

прысуджэнні пастановай Прэзідыума Савета Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. 

 3. Вылучэнне работ і твораў на саісканне прэміі ФПБ праводзіцца на 

сходах працоўных калектываў прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў, 

пасяджэннях прэзідыумаў раённых, абласных і рэспубліканскіх камітэтаў і 

аб’яднанняў прафсаюзаў, калегій, прэзідыумаў і сакратарыятаў 

праўленняў органаў культуры, творчых саюзаў, міністэрстваў і ведамстваў 

Рэспублікі Беларусь. 

 Вылучэнне работ і твораў на саісканне прэміі ФПБ і адбор кандыдатаў 

у саіскальнікі прэміі ФПБ праводзіцца галосна, з папярэднім абмеркаваннем, 

у абставінах высокай патрабавальнасці і пры шырокім удзеле грамадскасці. 

 4. На саісканне прэміі ФПБ могуць вылучацца работы і творы, 

апублікаваныя, публічна паказаныя ці выкананыя за апошнія чатыры 

гады, але не менш чым за шэсць месяцаў да ўстаноўленага тэрміну 

вылучэння на саісканне прэміі. 

 Колькасць саіскальнікаў на атрыманне прэміі ФПБ у складзе 

калектыву аўтараў не павінна перавышаць чатырох чалавек. 

 5. На саісканне прэміі ФПБ не могуць быць прадстаўлены работы і 

творы, якія адначасова вылучаны на атрыманне Дзяржаўнай прэміі 

Рэспублікі Беларусь, міжнародных прэмій ці прэмій іншых дзяржаў, або 

якія ўжо атрымалі такія прэміі. 

 Прэмія ФПБ паўторна не прысуджаецца. 

 6. Дакументы і матэрыялы па вылучэнні работ і твораў на саісканне 

прэміі ФПБ згодна з дадаткам прымаюцца Камісіяй па прэміях Федэрацыі 

прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, мастацтва, журналістыкі і 

аматарскай творчасці (далей – Камісія па прэміях) да 1 снежня года, які 

папярэднічае году прысуджэння прэміі. 

 Вылучаныя на саісканне прэміі ФПБ работы і творы разглядаюцца 

Камісіяй па прэміях у два этапы. На першым этапе адбіраюцца найбольш 

дастойныя работы, творы і кандыдаты ў саіскальнікі прэміі для ўдзелу ў 

конкурсе на саісканне прэмій ФПБ. На другім этапе прымаецца рашэнне 

аб рэкамендацыі Прэзідыуму Савета ФПБ да прысуджэння прэмій ФПБ. 
 7. Для шырокага азнаямлення з работамі і творамі, якія дапушчаны 
да ўдзелу ў конкурсе, іх спіс з указаннем аўтараў і суб’ектаў вылучэння 
публікуецца ў газетах "Беларускі Час", "Культура", "Літаратура і 
мастацтва", перадаецца ў праграмах радыёстанцыі  "Новае радыё". 
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 8. Рашэнне аб прысуджэнні прэміі ФПБ  прымаецца па 
прадстаўленні Камісіі па прэміях пастановай Прэзідыума Савета 
Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Пры гэтым улічваецца абавязковае 
членства ў прафсаюзе кандыдата і яго ўдзел у рабоце прафсаюзнай 
арганізацыі, выбарных органаў прафсаюзаў і мерапрыемствах, якія 
праводзяцца прафсаюзамі, і да т.п. 
 9. Асобам, якім прысуджана прэмія ФПБ, прысвойваецца званне 

"Лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі", уручаюцца Ганаровы 

знак, Дыплом і грашовае ўзнагароджанне. 

 У тым выпадку, калі прэмія ФПБ прысуджаецца калектыву аўтараў, 

званне лаўрэата прысвойваецца кожнаму з аўтараў, грашовая частка 

прэміі дзеліцца паміж імі ў роўных долях, а Ганаровы знак і Дыплом 

уручаюцца кожнаму лаўрэату. 

 Калі прэмія ФПБ прысуджаецца калектыву мастацкай творчасці, то 

асабісты склад яго ўдзельнікаў не вызначаецца, грашовая частка прэміі 

накіроўваецца на яго развіццё, паездкі, другія віды заахвочвання. 

Калектыву ўручаюцца адзін Ганаровы знак і Дыплом. 

 10. Ганаровы знак і Дыплом памерлага лаўрэата прэміі ФПБ і 

лаўрэата прэміі ФПБ, прысуджанай пасмяротна, перадаюцца яго сям’і як 

памяць. Грашовая частка прэміі аддаецца ў спадчыну ў парадку, 

прадугледжаным заканадаўствам. 


