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1.Загальні положення 
 
 1.1. Замовник зобов’язаний вносити плату за надання платних освітніх 
послуг, які надаються Житомирським державним університетом імені Івана 
Франка (Виконавцем) згідно Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної та комунальної форми власності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796, у 
відповідності до договору про надання освітніх послуг, своєчасно та в 
повному обсязі. 
 
 1.2. За порушення зазначеного правила, Виконавець застосовує 
фінансові санкції, зокрема нараховує пеню у розмірі, встановленому у 
договорі про надання платних освітніх послуг (пп.6.2 п.6 Договору). 
 
 1.3. Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 
несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення 
виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє 
боржника від виконання свого обов’язку в натурі (ст.549 ЦК України). 
 
 1.4. Облікова ставка Національного банку – один з монетарних 
інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для 
суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та 
розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною 
процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в 
макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. 
 Облікова ставка НБУ може змінюватись відповідними рішеннями 
НБУ. 
 Діючу ставку НБУ завжди можна перевірити на офіційному сайті 
Національного банку України за посиланням: www.bank.gov.ua 
 

http://www.bank.gov.ua


 
2. Розрахунок пені 
  
 2.1. Датою оплати за надання платних освітніх послуг є дата 
фактичного зарахування коштів на рахунок Виконавця. 
 
 2.2. День фактичної сплати заборгованості не включається до періоду 
часу, за який стягується пеня. 

Якщо у договорі виконання грошового зобов’язання визначається до 
настання певного терміну, наприклад до 01 вересня, то останнім днем такого 
зобов’язання вважається день, що передує цьому терміну ( даному прикладі 
31 серпня ). Водночас коли у тексті договору виконання грошового 
зобов’язання визначено « по 01 вересня» або «до 01 вересня включно», то 
останнім днем виконання такого зобов’язання буде 01 вересня. 
 Період нарахування пені обмежений і становить шість місяців з дня, 
коли зобов’язання мало бути виконано (ч.6 ст. 232 ГК України). Згідно з цією 
нормою нарахування пені за прострочення виконання зобов’язання 
припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути 
виконано. До вимог про стягнення пені застосовується спеціальна позовна 
давність в один рік (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). 
 У разі несплати пені у повному обсязі  або її частини питання  і 
суперечки вирішуються у встановленому законодавством України порядку. 
 Згідно договору на навчання розмір пені встановлено у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня. 
Пеня розраховується за кожен день прострочки платежу. 
 
Приклад: 
 1. Згідно з умовами договору надання платних освітніх послуг студент, 
слухач мав внести плату за навчання до 01 вересня включно у розмірі 5500 
грн. Фактично студент вніс плату 22 вересня. Договором передбачено пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка становить 22% . 
 Отже, останнім днем, коли студент, слухач повинен був заплатити за 
навчання є 01 вересня. Сума заборгованості становить 5500 грн. Строк 
прострочення платежу становить 20 календарних днів. (Період з 02 вересня-
21вересня). 
 2. Розраховуємо суму пені. 
Подвійна ставка НБУ становить 22%*2=44%. 
5500грн*44% /365 днів*20днів=132,60грн. 
 
 !!!Подвійна ставка НБУ, яка діє на момент нарахування пені є 
граничною! Якщо в період терміну несплати заборгованості змінюється 
облікова ставка НБУ, то пеню необхідно розраховувати пропорційно діючих 
відсотків облікової ставки за весь період простроченого платежу. 
  
3. Використання коштів, отриманих як пеня 



 3.1. Пеня, як вид власних надходжень, не є надходженнями 
університету та повинна бути перерахована до бюджету в повному обсязі. 
  
4. Реквізити для перерахування пені. 
 4.1. Якщо студент, слухач сплачує пеню розраховану за несвоєчасну 
сплату освітніх послуг , бухгалтерія видає йому рахунок на оплату суми пені, 
де в реквізитах Житомирського державного університет імені Івана Франка 
вказує: р/р 35227260000267 видатковий реєстраційний рахунок, а не 
доходний. 
 4.2. Після надходження суми пені на рахунок, бухгалтерія формує 
платіжне доручення на перерахування цих коштів в дохід бюджету за 
наступними реквізитами: 
Одержувач: УК у м. Житомирі/ м. Житомир/24060300 
Код ЄДРПОУ 38035726 
р/р 31117115700002 
Банк одержувача: ГУДКСУ у Житомирській області 
МФО 811039 
Призначення платежу: *;101;02125208;КПКВК2201160;КЕВК 0000; Пеня за 
несвоєчасну оплату освітніх послуг. 
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