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Про встановлення іменних стипендій Правління 

Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств  

(Укркоопспілки) студентам Вищого навчального закладу  

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  

та Львівського торговельно-економічного університету 

 

 

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти студентами 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 

Львівського торговельно-економічного університету  

Правління Укркоопспілки ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Заснувати для студентів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та Львівського торговельно-економічного університету, які 

виявили особливі успіхи в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, іменні стипендії 

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки). 

2. Установити з липня 2022 року 4 (чотири) іменні стипендії Правління Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) у розмірі 1600 гривень на місяць. 

3. Затвердити Положення про порядок призначення та виплати іменних стипендій  

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки)        

(додаток). 

4. Головній бухгалтерці (Олена ВОРОНЮК) передбачити у кошторисі видатків      

Укркоопспілки кошти, необхідні для виплати іменних стипендій Правління Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки). 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови Правління 

Укркоопспілки Олега ЛЯСКОВЦЯ та директорку НМЦ “Укоопосвіта” Лідію ВОЙНАШ. 

 

 

Голова Правління                                                                                          Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                        до постанови Правління Укркоопспілки 

                                                                                                                                          від  23.06.2022   № 10 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок призначення та виплати іменних стипендій Правління 

 Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) 

 

1. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено з метою підтримки обдарованих студентів денної 

форми здобуття освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» та Львівського торговельно-економічного університету, створення умов 

для їх творчого зростання та активізації науково-дослідної роботи.  

2. Порядок призначення та виплати іменних стипендій Правління Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) 

2.1. Іменні стипендії Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих 

товариств (Укркоопспілки) (далі – іменні стипендії) призначаються студентам-відмінникам, 

які найбільше відзначилися в навчанні, науковій, громадській, спортивній діяльності, за 

умови участі здобувача вищої освіти у наукових дослідженнях з актуальних питань розвитку 

споживчої кооперації України та/або наукових проєктах з метою їх впровадження в 

кооперативних підприємствах та організаціях.  

2.2. Призначення іменних стипендій студентам університетів здійснюється двічі на 

рік за результатами семестрового контролю протягом місяця після його закінчення терміном 

на 6 місяців.  

2.3. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» та Львівський торговельно-економічний університет протягом тижня після 

закінчення семестрового контролю подають Правлінню Укркоопспілки такі документи:  

- подання вченої ради та органу студентського самоврядування, що містить обґрунтування 

актуальності та значущості досягнень та діяльності кандидата на отримання іменної 

стипендії; 

- характеристику кандидата, яка відображає його успіхи та досягнення в навчанні, науковій, 

громадській та спортивній роботі, завірену ректором університету, з копіями підтверджуючих 

документів (копії індивідуального навчального плану, грамот, подяк, сертифікатів, дипломів 

тощо). 

2.4. Іменні стипендії студентам Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» та Львівського торговельно-економічного 

університету призначаються постановою Правління Укркоопспілки. 

2.5. Іменні стипендії студентам університетів виплачуються після отримання 

постанови Правління Укркоопспілки про їх призначення з першого числа місяця, що настає 

після закінчення семестрового контролю. 

2.6. Іменні стипендії виплачуються один раз на місяць за наказом ректора 

відповідного закладу вищої освіти. 

2.7. Під час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання 

стипендії. 

2.8. Квота іменних стипендій: по дві стипендії для кожного закладу вищої освіти. 

2.9. Позбавлення студентів університетів іменних стипендій може бути здійснено 

рішенням вчених рад за умови затвердження його Правлінням Укркоопспілки. 

 

Директорка НМЦ “Укоопосвіта”                                                                            Лідія ВОЙНАШ                        


