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Нова процедура видачі дозволів на 
працевлаштування

5 липня 2013 року набрала чинності Постанова* про новий 
порядок видачі дозволів
осіб без громадянства
працевлаштування

Згідно з постановою, перелік необхідних документів зазнав 
незначних змін. Зокрема, дещо скорочена кількість 
документів, які запитуються у компанії, однак віднині від 
особи вимагається надання додаткової довідки. Мова йде 
про медичну довідку, що підтверджує відсутність 
наркотичної та алкогольної 
інших захворювань

Постанова визначає
документів, а 
видачі дозволу
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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.

© 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, зареєстрована в 
Україні, а в деяких випадках міжнародна мережа PwC. 
Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою. 
Більш детальну інформацію можна знайти на веб-
сторінці www.pwc.com/structure.

Відкритими залишаються
застосування
на кожен конкретний

Ми будемо інформувати
даного питання

*Постанова Кабінету
437 «Питання видачі
застосування праці
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Нова процедура видачі дозволів на 
працевлаштування

липня 2013 року набрала чинності Постанова* про новий 
порядок видачі дозволів на застосування праці іноземців та 

громадянства (далі – дозволів на 
працевлаштування).

Згідно з постановою, перелік необхідних документів зазнав 
незначних змін. Зокрема, дещо скорочена кількість 
документів, які запитуються у компанії, однак віднині від 
особи вимагається надання додаткової довідки. Мова йде 
про медичну довідку, що підтверджує відсутність 
наркотичної та алкогольної залежності, а також деяких

захворювань.

визначає повний перелік необхідних
, а також підстави для скасування або відмови у 

дозволу на працевлаштування.

залишаються деякі практичні питання
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залишаються деякі практичні питання
порядку та питання строків, що відводяться

конкретний етап. 

інформувати вас про подальший розвиток
питання в міру надходження нової інформації.

Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року №
видачі, продовження дії та анулювання дозволу на 

праці іноземців та осіб без громадянства».
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