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Керівникам закладів вищої освіти, 
Міністерству охорони здоров’я України, 
Міністерству культури України, 
департаментам (управлінням) освіти обласних, 
Київської міської державної адміністрацій

Щодо застосування порядку пільгового 
кредитування для здобуття вищої освіти

Кабінет Міністрів України 29 серпня 2018 року затвердив постанову 
№ 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти» (далі -  постанова), що визначає механізм 
надання здобувачам освіти пільгових кредитів на здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти, а також повернення зазначених коштів (далі -  Порядок).

Документ був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» від 
31 серпня 2018 року, № 162 та Офіційному віснику України від 14 вересня 
2018 року № 70, стаття 2361.

Керуючись пунктом 4 зазначеного урядового рішення, Міністерство освіти і 
науки інформує про наступне.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» за загальним 
фондом державного бюджету Міністерству освіти і науки передбачені кошти для 
надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти в розмірі 
36 850,0 тис. гривень.

1. Пільгове кредитування для здобуття вищої освіти надається наступним 
категоріям громадян:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти -  дітям, які 
відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» зареєстровані в установленому законодавством порядку як 
внутрішньо переміщені особи, а також громадянам, які були віднесені до дітей з 
числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років -  до 
закінчення державного або комунального закладу вищої освіти, але не довше, ніж 
до досягнення ними 23 років,

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти -  студентам 
закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових 
закладів вищої освіти, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 
липня 2015 року № 506, Й9ШІ
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цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти -  студентам 
закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових 
вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2015 року № 506.

2. На отримання пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої 
освіти може претендувати особа, яка вступає до закладу вищої освіти або є 
здобувачем вищої освіти.

Рішення про зарахування до закладу вищої освіти з оплатою навчання за 
рахунок пільгового кредитування приймає приймальна комісія закладу вищої 
освіти за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової 
заяви вступника.

У разі наявності у закладі вищої освіти невикористаного обсягу коштів 
пільгового кредитування, пільговий кредит для здобуття вищої освіти може 
надаватись здобувачам освіти інших курсів такого закладу.

Перевагу щодо отримання пільгового кредитування у разі однакових підстав 
(результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для 
здобувачів вищої освіти) мають наступні категорії осіб:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а 
також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, 
до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в закладі вищої 
освіти;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної 

допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були 
віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення 
ними 18 років - до закінчення ними навчання в закладі вищої освіти, але не довше, 
ніж до досягнення ними 23 років;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, громадяни, які були 
віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 
років - до закінчення ними навчання в державному або комунальному закладі вищої 
освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

вступники та здобувані вищої освіти, які вступають або навчаються на 
спеціальностях (спеціалізаціях), для яких встановлюються академічні стипендії у 
підвищеному розмірі відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047.

Керівники закладів вищої освіти розміщують на офіційному сайті закладу 
вищої освіти інформацію про можливість, обсяги та порядок надання кредитів для 
здобуття вищої освіти.

Пільгове кредитування надається одержувачу кредиту на підставі угоди між 
таким одержувачем та закладом вищої освіти. У разі коли одержувач кредиту є 
неповнолітня особа, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є 
його законним представником. Після досягнення одержувачем кредиту повноліття 
він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов 
попередньої угоди.
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Особи, які належать до категорій, що мають право на переваги стосовно 
отримання пільгового кредитування, підтверджують таке право відповідними 
документами, дійсними на момент укладення угоди.

3. Сума кредиту повертається протягом п’ятнадцяти років починаючи з 
дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому 
порядку відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, з виплатою 
трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом до державного або 
відповідного місцевого бюджету шляхом виплати щороку однієї п'ятнадцятої 
частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувачі кредиту, відраховані з.закладу вищої освіти за власним бажанням, 
за невиконання навчального плану, за порушення умов договору (контракту), 
укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною 
(юридичною) особою, яка оплачує таке навчання, повертають кредит та відсотки за 
користування ним починаючи з третього місяця після відрахування.

Одержувачі кредиту з числа інвалідів І групи звільняються від сплати кредиту 
та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків 
за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення 
кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації 
народження дитини.

Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми 
заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей - 
50 відсотків.

У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, 
одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування 
кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

4. Закладам вищої освіти на виконання положень передбачених Порядком 
необхідно:

1) щорічно до 1 квітня визначати кошти, необхідні для навчання у такому 
закладі вищої освіти протягом наступного навчального року одного одержувача 
кредиту, виходячи з установленої відповідно до законодавства вартості навчання у 
такому закладі вищої освіти в наступному навчальному році одного студента, 
курсанта невійськового закладу вищої освіти з оплатою навчання за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб з урахуванням курсу, освітньої програми 
(спеціальності, напряму підготовки) та форми навчання;

2) інформацію про кошти, визначені відповідно до підпункту 1 цього пункту 
щорічно до 1 травня (у 2019 році -  до 24 травня) за формою, наведеною у додатку 
1 до цього листа, подавати:

державним закладам вищої освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації та закладам вищої 
освіти І-ІІ рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної 
особи, - центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого 
належать такі заклади вищої освіти;

закладам вищої освіти І-II рівня акредитації державної форми власності, що 
мають статус окремої юридичної особи, і які починаючи 
з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також
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закладами вищої освіти комунальної форми власності - департаментам 
(управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій.

закладам вищої освіти приватної форми власності - МОН;
5.Інформацію про обсяг коштів, які планується надати як пільгове 

кредитування у поточному бюджетному періоді та планованої кількості 
одержувачів кредиту в розрізі освітніх програм (спеціальностей, напрямів), курсів 
та форм навчання, за формою, наведеною у додатку 2, щороку до 1 травня (у 2019 
році -  до 24 травня) подавати:

державним закладам вищої освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації та закладам вищої 
освіти І-ІІ рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної 
особи, - центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого 
належать;

закладам вищої освіти І-ІІ рівня акредитації державної форми власності, що 
мають статус окремої юридичної особи, і які починаючи 
з 1 січня 2018 р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також 
закладами вищої освіти комунальної форми власності - департаментам 
(управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій.

закладам вищої освіти приватної форми власності - МОН;
6. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать 

державні заклади вищої освіти, щороку до 15 травня (у 2019 році -  до ЗО травня) за 
формою, наведеною у додатку 5 до цього листа, подають МОН узагальнену 
інформацію про обсяги коштів, які заклади вищої освіти, що знаходяться в 
підпорядкуванні відповідного центрального органу виконавчої влади, планують 
надати як пільгове кредитування у поточному бюджетному періоді.

7. За результатами розподілу бюджетних призначень згідно з Порядком:
МОН, інші центральні органи виконавчої влади, що одержали в

установленому законодавством порядку бюджетні призначення на пільгове 
кредитування, розподіляють та доводять бюджетні асигнування до державних 
закладів вищої освіти, які належать до сфери їх управління;

департаменти (управління) освіти обласних, Київської міської 
держадміністрацій розподіляють та доводять бюджетні асигнування на пільгове 
кредитування закладам вищої освіти І-ІІ рівня акредитації державної форми 
власності, що мають статус окремої юридичної особи і які починаючи з 1 січня 2018 
р. фінансуються з обласних бюджетів та бюджету м. Києва, а також відповідним 
комунальним закладам вищої освіти.

МОН надає бюджетні асигнування на пільгове кредитування приватним 
закладам вищої освіти, які включаються до його мережі розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів як одержувачі бюджетних коштів. Зазначені 
заклади щомісячно та щоквартально звітують органам Казначейства та МОН про 
використання коштів відповідно до бюджетного законодавства.

8. Заклад вищої освіти, що отримав бюджетні асигнування на пільгове 
кредитування, надає:

у 15-денний строк після затвердженого реєстру одержувачів кредиту 
відповідно до Порядку -  інформацію за формою, наведеною у додатку 3 до цього
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листа, до органу, який встановив закладу вищої освіти бюджетні призначення на 
пільгове кредитування;

щоквартально при поданні бюджетної звітності -  інформацію стосовно 
використання коштів, наданих як пільгове кредитування на здобуття вищої освіти, 
за формою наведеною у додатку 4 до цього листа.

9. Відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з 
використанням коштів, передбачених у відповідному бюджеті для пільгового 
кредитування, реєстрація та облік зобов’язань в органах Казначейства, складення, 
подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та 
ефективним використанням наданих коштів здійснюються в установленому 
законодавством порядку.

Центральні органи виконавчої влади, яким в установленому порядку надані 
бюджетні призначення на пільгове кредитування для здобуття вищої освіти, а 
також державні заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, заклади освіти І-ІІ 
рівня акредитації, які входять до їх складу без статусу окремої юридичної особи, 
що належать до сфери управління МОН, та приватні заклади вищої освіти, яким в 
установленому порядку надані бюджетні асигнування на пільгове кредитування, 
подають інформацію, за формами, наведеними у відповідних додатках до цього 
листа, до МОН у встановлені терміни.

Контактні особи: щодо узагальнення інформації Кашперський В.Є. (тел. 
044 481-32-64), щодо надання консультацій застосування порядку Супрун К.М. 
(тел. 044 481-47-60).

Додаток: зазначене на 5 арк.

Заступник Міністра Світлана ДАНИЛЕНКО

Катерина Супрун
(044)4814760



Додаток 1

Кошти, необхідні для навчання у закладі вищої освіти одного одержувача кредиту протягом
навчального року

Повне найменування закладу вищої освіти або 
відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
Код за ЄДРПОУ
Форма власності____________
Навчальний рік____________

№ п/п Шифр
галузі

Г алузь 
знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності/

напряму підготовки

Ступінь/
рівень
освіти

Назва
освітньої
програми

Рік навчання Форма
навчання

Кошти необхідні для 
навчання одного 

одержувача кредиту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посада керівника закладу вищої освіти (підпис) Ім'я, прізвище
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти)

Головний бухгалтер ________________
(підпис) Ім'я, прізвище

Виконавець, тел., дата



Додаток 2

Обсяг кош тів, необхідний для забезпечення видатків на навчання одержувачів кредиту у _______ навчальному році

Повне найменування закладу вищої освіти або 
відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
Код за ЄДРПОУ
Форма власності_____________
Навчальний р ік____________

№
п/п

Шифр
галузі

Г алузь 
знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності/

напряму
підготовки

Ступінь/
рівень
освіти

Назва
освітньої
програми

РІК
кавчанк

я
Форма

навчання

Обсяг коштів 
необхідний 

для навчання 
одного 

одержувача 
кредиту

Кількість 
одержувачі 
в кредиту

Сума
(стовпчи 
к 10*11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обсяг коштів, необхідний для навчання одержувачів кредиту, які уклали угоди у попередніх роках

РАЗОМ:

Обсяг коштів, необхідний для навчання одержувачів кредиту, відповідно до угод, які планується укласти у поточному році

РАЗОМ:
СУМА ЗАГАЛЬНА:

Посада керівника закладу вищої освіти (підпис) Ім'я, прізвище
(відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти)

Головний бухгалтер ________________ _________
(підпис) Ім'я, прізвище

Виконавець, тел., дата



Обсяг коштів, необхідний для забезпечення видатків на навчання одержувачів кредиту у
Назва центрального органу виконавчої влади___________________
Код за ЄДРПОУ 
Навчальний рік____________

№
п/п

Шифр
галузі

Г алузь 
знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності/

напряму
підготовки

Ступінь/
рівень
освіти

Назва
освітньої
програми

РІК
навчанн

я

Форма
навчання

Обсяг коштів 
необхідний для 

навчання одного 
одержувача 

кредиту

Запланована
кількість

одержувачів
кредитів

Сума
(стовпчи 
к 10*11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обсяг коштів, необхідний для навчання одержувачів кредиту, які уклали угоди у попередніх роках

Повне найменування закладу вищої освіти або відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти (Код за ЄДРПОУ)

РАЗОМ:
Повне найменування закладу вищої освіти або відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти (Код за ЄДРПОУ)

РАЗОМ:
СУМА ПО ЗАКЛАДАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Обсяг коштів, необхідний для навчання одержувачів кредиту, відповідно до угод які планується укласти у поточному році
Повне найменування закладу вищої освіти або відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти (Ксці за ЄДРПОУ)

РАЗОМ:
Повне найменування закладу вищої освіти або відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти (Код за ЄДРПОУ

РАЗОМ:
СУМА ПО ЗАКЛАДАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

СУМА ЗАГАЛЬНА:

Додаток З 

навчальному році

Державний Секретар (підпис) Ім'я, прізвище

Головний бухгалтер ________________ _________
(підпис) Ім'я, прізвище

Виконавець, тел., дата



Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада керівника закладу вищої освіти)

(підпис, ініціали прізвище)

(дата, рік)

Реєстр одержувачів пільгових кредитів для здобуття вищої освіти у році
Повне найменування закладу освіти або
відокремленого структурного підрозділу______________
Код за ЄДРПОУ
Форма власності____________
Навчальний рік____________

№
п/п

ПІБ
особи

ІПН № та 
дата 
угоди

Шифр
галузі

Код
спеціальності

Ступінь/ 
рівень освіти

Назва
освітньої
програми

Рік
навчання

Форма
навчання

Сума наданих 
кредитних коштів 
в поточному році

Сума наданих 
кредитних коштів 
в попередніх роках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

Головний бухгалтер ________________ _________
(підпис) Ім'я, прізвище

Виконавець, тел., дата



Додаток 5

Інформація щодо використання коштів, наданих на пільгове кредитування для здобуття вищої освіти, станом на
_________________року*

Назва закладу освіти або
відокремленого структурного підрозділу______ __________________________________
Код за ЄДРПОУ

ПІБ
одержув

ача
кредити

их
коштів

ІПН
одержу

вача
кредит

них
коштів

№ та 
дата 
угод 

и

Сум
а,

вида
ного
кред
иту,
гри

Нараховано до 
повернення 

одержувачем кредиту 
на р/р закладу освіти:

Перераховано 
одержувачем кредиту на 

р/р закладу освіти:

Заборгов 
аність 

одержув 
ача 

перед 
закладом 
освіти за 
кредити 

ими
коштами 
на звітну 
дату, грн

(11=5+6+
7-8-9-10)

Пільга,
застосо

вана
при

поверн
енні

кредит
У

П ідста  
ва для  
пільги  

(№ , 
дата  

докум  
енту)

П ерерахована  
закладом освіти на 
р/р М ОН на звітну  

дату

Залиш ок  
кош тів  
на р/р  

закладу  
освіти, 

неперера  
хований  

на р/р  
М О Н , на 

звітну  
д а т у ,г р н

(17=8+9+10
-14-15-16)

тіло
кре
Д И Т

У>
грн

відсотк 
и за

корнету 
вання 

кредите 
м, грн

пеня
за

невча
єно

повер
нуті

креди
тні

кошт
И ,

грн

тіло
кред
иту,
грн

відсотк 
и за

користу 
вання 

кредито 
м, грн

пеня
за

невча
сно

повер
нуті

креди
тні

кошт
И ,

грн

тіло
кред
иту,
грн

відсотк 
и за

користу 
вання 

кредито 
м, грн

пеня
за

невча 
сно 

повер 
нуті 

креди 
тні 

кошт 
и, грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Керівник ________________

Головний бухгалтер ________________

* Подається до МОН з бюджетною щоквартальною та щорічною звітністю


