
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби 

України: tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС 

України: 0-800-501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-

007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих 

послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2») 

 

*Підписуйтесь на Telegram-канал 

Державної податкової служби України

  https://t.me/tax_gov_ua   

Спілкуйтеся з Податковою 

службою дистанційно за допомогою 

сервісу «InfoTAX»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до друку 

Підволочиською ДПІ ГУ ДПС  

у Тернопільській області 

січень – 2022, наклад 50 прим. 

Державна податкова служба України 

 

ГУ ДПС у Тернопільській області 

ЯКОЮ ПОДАТКОВОЮ 

СОЦІАЛЬНОЮ 

ПІЛЬГОЮ МАЄ ПРАВО 

СКОРИСТАТИСЯ 

САМОТНЯ МАТИ? 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Абзацом першим п.п. 169.4.1 

п. 169.4 ст. 169 ПКУ визначено, що 

податкова соціальна пільга 

застосовується до доходу, 

нарахованого на користь платника 

податку протягом звітного 

податкового місяця як заробітна 

плата (інші прирівняні до неї 

відповідно до законодавства 

виплати, компенсації та 

винагороди), якщо його розмір не 

перевищує суми, що дорівнює 

розміру місячного прожиткового 

мінімуму, діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного 

податкового року, помноженого на 

1,4 та округленого до найближчих 

10 гривень. У 2022 році розмір 

заробітної плати, що дає право на 

податкову соціальну пільгу, складає 

3470 гривень (2481 грн х 1,4). 

При цьому граничний розмір 

доходу, який дає право на 

отримання податкової соціальної 

пільги у випадку та у розмірі, 

передбаченому, зокрема, п.п. «а» 

п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, 

визначається як добуток суми, 

визначеної в абзаці першому п.п. 

169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та 

відповідної кількості дітей (абзац 

другий п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 

ПКУ). 

Якщо платник податку має 

право на застосування податкової 

соціальної пільги з двох і більше 

підстав, застосовується одна 

податкова соціальна пільга з 

підстави, що передбачає її 

найбільший розмір, за умови 

дотримання процедур, визначених 

п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ. 

Платник податку, який має право 

на застосування податкової 

соціальної пільги більшої, ніж 

передбачена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 

169 ПКУ, зазначає про таке право у 

заяві про застосування пільги, до 

якої додає відповідні підтвердні 

документи. 

Враховуючи зазначене, 

самотня мати має право на 

застосування податкової соціальної 

пільги у розмірі 150% суми пільги, 

яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 

ст. 169 ПКУ( у 2022 році – 1860,75 

грн ), у розрахунку на кожну 

дитину віком до 18 років, за умови 

дотримання процедур, зазначених 

п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ та 

наданням відповідних 

підтверджуючих документів. 

 

 

Порядок надання податкових 

соціальних пільг встановлений ст. 

169 розд. IV Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 

2755-VІ із змінами та 

доповненнями. Відповідно до п.п. 

169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ будь-

який платник податку має право на 

зменшення суми загального 

місячного оподатковуваного 

доходу, отримуваного від одного 

роботодавця у вигляді заробітної 

плати, на суму податкової 

соціальної пільги у розмірі, що 

дорівнює 50% розміру 

прожиткового мінімуму для 

працездатної особи (у розрахунку 

на місяць), встановленому законом 

на 1 січня звітного податкового 

року, що у 2022 році складає 

1240,50 гривень. 

Згідно з п.п. «а» п.п. 169.1.3 п. 

169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, 

який є одинокою матір’ю (батьком), 

вдовою (вдівцем) або опікуном, 

піклувальником, має право на 

податкову соціальну пільгу у 

розмірі 150% суми пільги, яка 

визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 

169 ПКУ (у 2022 році – 1860,75 

грн), у розрахунку на кожну дитину 

віком до 18 років. 


