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Процедура 
отримання
дозволів на 
працевлаштування
іноземців

Згідно з останньою інформацією від Інспекції по контролю 
за додержанням законодавства про зайнятість населення 
Державної служби зайнятості України, невдовзі планується 
спрощення процедури видачі дозволів на використання 
праці іноземців в Україні.

Зокрема, Кабінет Міністрів України зараз розглядає проект 
постанови, яка, у разі прийняття, дозволить значно 
зменшити кількість документів, необхідних для отримання 
дозволу на використання праці іноземців.

Період, необхідний для розгляду працівниками служби 
зайнятості документів на отримання дозволу, буде скорочено 
до 15 днів (сьогодні він становить 30 днів).
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Крім того, процедура продовження дозволів на 
використання праці іноземців буде переглянута і вимагатиме 
подання лише тих документів, у яких відбулися зміни з 
моменту останнього отримання дозволу (повний пакет 
документів не вимагатиметься, як це відбувається сьогодні). 
Планується також, що продовження дозволів буде 
безкоштовним.

Як тільки постанова буде підписана, ми повідомимо вам про 
її вимоги більш детально.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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