
Чи включається до загального місячного (річного) 

оподаткованого доходу платника податку сума компенсації 

послуги «муніципальна няня», що виплачуються відповідно до 

постанови КМУ від 30.01.2019 № 68? 
 

ЗІР, категорія 103.04 

Механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» визначено Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 січня 2019 року № 68 (далі – Порядок). 

Відповідно до п. 3 Порядку відшкодування вартості послуги «муніципальна няня»            

є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), 

опікуну дитини до трьох років (далі – компенсація послуги «муніципальна няня»). 

Згідно з п. 5 Порядку право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» 

мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками 

(усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають 

на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років 

(далі - договір) з муніципальною нянею. 

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками 

– вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони 

отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. 

При цьому п. 18 Порядку передбачено, що компенсація послуги «муніципальна 

няня» здійснюється у межах видатків, передбачених на відповідний рік, за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку. 

Фінансування компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється відповідно до 

Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року 

№ 256 із змінами та доповненнями. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. ІV Податкового 

кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями                   

(далі – ПКУ), відповідно до п.п. 163. 1 .1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування 

резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

Статтею 165 ПКУ визначено виключний перелік доходів, які не включаються до 

розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.  



Так, відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як 

сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді 

адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, 

житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації 

інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, 

суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує 

платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту 

інвалідів згідно із законом. 

Водночас п.п. 1.7 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ передчабено, що 

звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. ІV ПКУ не 

включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають 

оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у 

підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. 

Враховуючи вищевикладене, сума компенсації послуги «муніципальна няня», що 

виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які є батьками 

(усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають 

на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років 

з муніципальною нянею, за рахунок субвенцій з державного бюджету, відноситься до 

категорії доходів, визначених п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ та не включається до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. 


