
до реєстр. № 2539 

 

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.) 

 (реєстр. № 2539) 

 

16 березня 2020 року  

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні розглянув порівняльну таблицю до 

розгляду у другому читанні законопроекту 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). 

При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до 

нього надійшла 80 пропозицій народних депутатів України, з яких - 52 

пропозиції враховано повністю, частково або по суті, та 22 пропозиції – 

відхилені. 

Враховані пропозиції стосуються, зокрема, 

заміни термін “лікарські засоби, медичні вироби та інші товари”  

терміном “лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них”; 

визначення особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері 

охорони здоров’я у Податковому кодексі України використовуватиметься  у 

значенні, наведеному у Основах законодавства України про охорону 

здоров’я; 

звільнення від оподаткування ПДФО та єдиним податком 

безоплатно наданих лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 

засобів  до них суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики; 

встановлення, що порядок розподілу (перерозподілу) між 

структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами 

господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики,  затверджуватиметься Кабінетом Міністрів 

України. 



Відхилені пропозиції: 

встановлення додаткових вимог до визначення  особи, уповноваженої 

на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (зокрема, казенне 

неприбуткове підприємство, державне підприємство); 

обмеження можливості застосування цього Закону тільки суб’єктами 

господарювання державної або комунальної форми власності; 

обмеження переліку держаних програм, в яких можуть застосуватися , 

закуплені лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них. 

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) прийняти у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним 

опрацюванням. 

2. Доповідачем 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 


