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    Останні надходження актів КМУ  

Уряд затвердив форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та
осіб без громадянства, продовження строку д ії такого дозволу та внесення змін до нього.

Таким чином спрощено механізм оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення
питань залучення праці іноземних фахівців в Україні.

Текст документа:“Про затвердження форм заяв для отримання
роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без

громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства” № 858 —

редакція від  15.11.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТ А НОВА

від 15 листопада 2017 р. № 858

Київ

Про затвердження форм заяв для отримання 
роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців 

та осіб без громадянства, продовження строку д ії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

внесення змін до дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства

Відповідно до частин першої та третьої статті 422 , частини першої статті 425  Закону
України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму:

заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства згідно з додатком 1;

заяви про продовження строку д ії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства згідно з додатком 2;

заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства згідно з додатком 3.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
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3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування  та застосовується з 27 вересня
2017 року.

[ Закрити ] [ вгору ]

 

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

Додатки, що додаються:
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