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Астравецкая раённая арганізацыя Беларускага

прафесійнага саюза работнікаў аграпрамысловага

комплекса ажыццяўляе сваю дзейнасць на ўсёй

тэрыторыі Астравецкага раёна.

У склад раённай арганізацыі ўваходзіць 11

пярвічных прафсаюзных арганізацый з правам

юрыдычнай асобы і 2 пярвічныя арганізацыі без

рэгістрацыі юрыдычнай асобы.

Агульная колькасць членаў арганізацыі – 2538

работнікаў.

Сваю дзейнасць арганізацыя будуе незалежна ад

дзяржаўных, гаспадарчых, адміністрацыйных

органаў, наймальнікаў і іх аб’яднанняў, палітычных

партый, другіх грамадскіх аб’яднанняў і

арганізацыйх , не падчыняецца ім.
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ФПБ

Рэспубліканскі
камітэт прафсаюза

работнікаў АПК

Гродзенскі абласны
камітэт прафсаюза

работнікаў АПК

Астравецкі раённы
камітэт прафсаюза

работнікаў АПК

Пярвічныя
прафсаюзныя

арганізацыі

Старшыня

Орда Міхаіл Сяргеевіч

Старшыня

Лабушаў Мікалай Аксёнавіч

Старшыня

Алізаровіч Іван

Станіслававіч
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Абарона працоўных,  
прафесійных, 
сацыяльна-

эканамічных правоў

і законных 
інтарэсаў членаў

прафсаюза



Павышэнне дабрабыту і жыццёвага ўзроўню членаў прафсаюза і іх сем’яў

Забеспячэнне поўнай працоўнай занятасці работнікаў, гарантаванага права кожнага члена
прафсаюза на працу, справядлівую і своечасовую аплату працы, удасканаленне сістэмы
аплаты працы згодна з яе колькасцю і якасцю

Садзейнічанне стварэнню здаровых і бяспечных умоў працы членаў прафсаюза,
навакольнага асяроддзя, ахова здароўя, укараненне бяспечных тэхналогій

Ажыццяўленне падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і навучання
прафсаюзных работнікаў, членаў прафсаюза і актыву

Ажыццяўленне грамадскага кантролю

Юрыдычная абарона

Садзейнічанне эфектыўнаму разрашэнню калектыўных і індывідуальных працоўных
спрэчак і канфліктаў

Умацаванне арганізацыйнага адзінства, развіццё салідарнасці, узаемадапамогі і
супрацоўніцтва

ЗАДАЧЫ





 ГЕНЕРАЛЬНАЕ ПАГАДНЕННЕ паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскімі

аб’днаннямі наймальнікаў і прафсаюзаў на 2016 – 2018 гады

 ТАРЫФНАЕ ПАГАДНЕННЕ паміж Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі

Беларусь, Беларускім прафесійным саюзам работнікаў аграпрамысловага комплекса і

Рэспубліканскім аграпрамысловым саюзам «БелАПС» на 2016-2018 гады

 ПАГАДНЕННЕ паміж Гродзенскім абласным выканаўчым камітэтам, Гродзенскім абласным

саюзам наймальнікаў і Гродзенскім абласным аб’яднаннем прафсаюзаў на 2015-2018 гады

 ТАРЫФНАЕ ПАГАДНЕННЕ паміж камітэтам па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гродзенскага

аблвыканкама, Гродзенскім абласным аграпрамысловым Саюзам і Гродзенскім абласным камітэтам

Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплекса на 2017-2020 гады

 ПАГАДНЕННЕ паміж Астравецкім раённым выканаўчым камітэтам, наймальнікамі

Астравецкага раёна і Астравецкім раённым аб’яднаннем прафсаюзаў на 2017-2020 гады

 ПАГАДНЕННЕ паміж Упраўленнем сельскай гаспадаркі і харчавання Астравецкага райвыканкама,

Астравецкім раённым аграпрамысловым Саюзам і Астравецкай раённай арганізацыяй Беларускага

прафесійнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплекса



Астравецкі
райкам 

прафсаюза
работнікаў АПК

КСУП «Гервяты»

КСУП «Гудагай»

КСУП 
«Варняны»

КСУП 
«Міхалішкі»

РУП «Астравецкі
саўгас

«Падольскі»

ДБУП 
Астравецкая
МПМК-158

ДП Островецкая
ПМСКВУП 

Островецкая
сельгастэхніка

Упраўленне
сельскай

гаспадаркі і 
харчавання

ДУ Астравецкая
райветстанцыя

РУП СПЦЖ

КТУП 
«Астравецкі

райаграснаб»

ТАА ВіслаБуд

ФГ Астравецкае
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Старшыня

Юрый Аляксандравіч Адула

тэл. 7 93 53

Галоўны бухгалтар

Марыя Сцяпанаўна Станкевіч

тэл. 7 93 53

Астравецкі райкам прафсаюза

работнікаў АПК
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Астравецкі райкам

прафсоюза работнікаў АПК

горад Астравец вул. Кастрычніцкая, 5

231201 вул. Кастрычніцкая, 5 г. Астравец

ostrovecapk@mail.ru

+375 1591 7 93 53
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у райкаме – кожная серада з 09:00  да 12:00

Выязныя прыёмы - штомесячна

Прамыя тэлефонныя лініі – сакавік, кастрычнік



Колькасць членаў прафсаюза

• 2538 членаў

мужчыны
60%

жанчыны
40%

Гендэрны састаў

да 31 года
16%

старэйшыя 
за  31 год

83%

ветэраны
працы

1%

Узроставы састаў

да 31 года

старэйшыя 
за 31 год

ветэраны 
працы

Ахоп прафсаюзным членствам

95,6%



Нядаўна створаныя

пярвічныя прафсаюзныя арганізацыі

ТАА«ВіслаБуд»

ФГ 
«Астравецкая»

КТУП 
«Астравецкі
райагразаб»2015

2016
2017



Сацыяльна-эканамічная палітыка

Асноўнай мэтай дзейнасці прафсаюза была і застаецца

абарона працоўных, прафесійных, сацыяльна-

эканамічных правоў і законных інтарэсаў членаў

прафсаюза. Для дасягнення названай мэты намі

эфектыўна выкарыстоўваецца механізм спецыяльнага

партнёрства, які дазваляе ўступаць у перагаворы з

адпаведнымі органамі ўлады, гаспадарчага кіраўніцтва,

наймальнікамі па пытаннях прадастаўлення дадатковых

ільгот і сацыяльна-эканамічных гарантый працаўнікам у

заключаемых калектыўных дагаворах , а ў будучым –

арганізовываць і кантраляваць іх выкананне.



маніторынг кантрактнай формы найма

заключана кантрактаў

тэрмін кантракта 1 год

тэрмін кантракта ад 2 да 5 гадоў

дадатковы адпачынак 1 дзень

дадатковы адпачынак да 5 дзён

даплата 10%

даплата звыш 30%

0 100 200 300 400 500 600 700
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Грамадскі кантроль за выкананнем заканадаўства аб працы, 

абароне працоўных і сацыяльна-эканамічных правоў і інтарэсаў

работнікаў

усяго мерапрыемстваў

выдадзена рэкамендацый

выяўлена парушэнняў

разгледжана зваротаў

дадзена кансультацый

0 10 20 30 40 50 60
2017 2016



Вернута грашовых сродкаў работнікам па патрабаванні

прафсаюзных органаў, рублёў

2016
39578,35

2017
25156,69



Расходы прафсаюзных узносаў за 2017 год

83512,83
рублёў

24%
матэрыяльная дапамога, 

спонсарская дапамога

0,4%
навучанне прафактыву

71%
культурна-масавая работа, 

спартыўная работа

4,2%
інфармацыйная работа

0,4%
мэтавыя мерапрыемствы



765889 рублёў
Даплата да 

з/платы 
членам 

прафсаюза

322760 рублёў
на мерапрыемствы па 

ахове працы

4142 рублёў
дапамога
ветэранам

працы

1%
адлічэнняў ад 

зарабатнай
платы 

(прафсаюзны
ўзнос)

Членства ў 
прафсаюзе

Калектыўны
дагавор

Згодна з умовамі калектыўнага
дагавора за перыяд 2017 года ўсяго
выплачана наймальнікам: 10,928
тысяч рублёў, з іх:

У сярэднім за 2017 год выплаты на 1
чалавека па раёне (галіна АПК)
склалі 0,47 тыс. рублёў.

Памер выплат сацыяльнага характару па калектыўным

дагаворы за 2017 год



1,09

0,12

0,14

1,57

0,68

0,41

0,41

0,84

КСУП Гудогай КСУП Гервяты КСУП Варняны

Райветстанцыя СПЦЖ РУП с-с Падольскі

КСУП Міхалішкі Астравец СХТ

Памер выплат сацыяльнага характару па калектыўным

дагаворы за лік сродкаў наймальніка з разліку на аднаго

чалавека, тысяч рублёў

за 2017 год



гудагай гервяты міхалішкі варняны падольцы

набыццё спецадзення, абутку, СІА пажарная бяспека медабслугоўванне паляпшэнне бытавых умоў

Затрачана сродкаў с/г арганізацыямі ў 2017 годзе на 

мерапрыемствы па ахове працы



Інфармацыйная работа
Сайт Астравецкага райкама http://profapk.www.by/ Група райкама «Вконтакте»

Група райкама «Одноклассники»

ППА маюць
свое старонкі
аб дзейнасці
прафсаюзнай
арганізацыі на
сайтах
прадпрыемств
аў
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