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Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних 

виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, 

та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти 

державного бюджету (реєстр. № 2539 від 05.12.2019 р.) 

 

14 січня 2020 року 

  

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, 

медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного 

бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти 

державного бюджету (реєстр. № 2539 від 05.12.2019 р.), поданий народним 

депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими народними депутатами України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його завданням 

є підвищення економії бюджетних коштів під час закупівель медичних товарів 

завдяки звільненню операцій із закупівлі відповідних товарів за кошти 

державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість, а також 

усунення перешкод, зумовлених особливостями адміністрування податку на 

прибуток підприємств, що можуть суттєво ускладнити можливість ефективної 

діяльності єдиної національної закупівельної організації. 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується внести 

зміни до Податкового кодексу України якими, зокрема: 

надати визначення “особи, уповноваженої на здійснення закупівель у 

сфері охорони здоров’я”; 

визначити умови, за дотримання яких, при безоплатному постачанні 

товарів особою, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони 

здоров’я фінансовий результат до оподаткування не коригується; 

звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з: 

ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних 

виробів та інших товарів, що закуповуються особою, уповноваженою на 



здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які передбачені для виконання 

програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я; 

постачання на митній території України лікарських засобів, медичних 

виробів та інших товарів, що закуповуються особою, уповноваженою на 

здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які передбачені для виконання 

програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я. При цьому, 

норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 Податкового кодексу України не 

будуть застосовуватися (не буде зменшуватися податковий кредит); 

безоплатного постачання особою, уповноваженою на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та 

інших товарів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України із 

звільненням від оподаткування, на користь структурних підрозділів з питань 

охорони здоров’я обласних державних адміністрацій або суб’єктів 

господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики; 

безоплатного постачання лікарських засобів, медичних виробів та інших 

товарів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України із 

звільненням від оподаткування, між структурними підрозділами з питань 

охорони здоров’я обласних міських державних адміністрацій у разі здійснення 

перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів у 

встановленому законодавством порядку; 

безоплатного постачання у системі охорони здоров’я до кінцевого 

споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних 

послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, 

лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, що були ввезені та/або 

поставлені на митній території України із звільненням від оподаткування, 

структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних міських 

державних адміністрацій або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики. 

Головне науково експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

розглянувши проект, зауважило, що питання функціонування “особи, 

уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я” на сьогодні 

чинними Основами законодавства України про охорону здоров'я не визначено, а 

його створення передбачено проектом Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності 

лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються 

Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я” 

(реєстр. № 2538 від 05.12.2019). Враховуючи, що проект, який розглядається, 

системно пов’язаний із проектом реєстр. № 2538 і є похідним від нього, зокрема, 

в частині, що стосується оподаткування діяльності вказаного вище суб’єкта, 

рішення щодо внесеного проекту має прийматися виключно за результатами 

розгляду законопроекту реєстр. № 2538. 



Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських 

засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти 

державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я 

за кошти державного бюджету (реєстр. № 2539), включити в порядок денний 

другої сесії Верховної Ради України ІХ скликання та прийняти за основу з 

врахуванням до другого читання таких пропозицій Комітету: 

- виключити з переліку звільнення від податку на додану вартість 

постачання на митній території України інших товарів, що закуповуються 

особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я; 

- порядок ввезення та постачання лікарських засобів, медичних 

виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання 

програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, я із 

звільненням від оподаткування податком на додану вартість, визначити у 

Податковому кодексі України, а не у постанові Кабінету Міністрів України; 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                      Д.О. Гетманцев 


