
MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики Украiни
дЕржАвниЙ цшнтr зАЙнятостI

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТI

Ц_6 еал-с

нАкАз

м. Суми "Zзgt-
Про затверд (ення iнформацiйних та
технологiчних карток адмiнiстративних
послуг щодо отримання, продовження строку
дii дозволу та внесення змiн до дозволу
на застосування працi iноземцiв
та осiб без громадянства

Керуючись статтею 8 Закону УкраiЪи <Про адмiнiстративнi послуги>>

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити iнформацiйнi картки адмiнiстративних послуг з отримання
роботодавцем дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства,
продовження строку дiТ дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без
громадянства, BHeceHHrI змiн до дозволу на застосувангrя працi iноземцiв та осiб
без громадянства, скасування дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без
громадянства, додalються.

2. Затвердити технологiчнi картки адмiнiстративних послуг з отриманнrI
роботодавцем дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства,
продовження строку дii дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без
громадяцства, внесення змiн до дозволу на застосування прачi iноземцiв та осiб
без громадянства, скасування дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб без
громадянства, додаються.

3. Начальнику вiддiлу iнформацiйноi роботи Сумського обласного центру
зайнятостi Шевчуну В.С. забезпечити розмiщеннrl цього наказу з додатками на
офiцiйному веб-сайтi Сумського обласного центру зайнятостi.

4. Начальнику вiддiлу органiзацii надання послуг роботодавцям Сумського
обласного центру зайнятостi Придатко А.М.:

4.1 Розмiстити iнформацiйнi та технологiчнi картки адмiнiстративних послуг
у мiсцi здiйснення прийому суб'€ктiв господарськоi дiяльностi, якi застосовують,
або мають HaMip застосовувати працю iноземних громадяЕ та осiб без
громадянства.

4.2 У разi внесення змiн до вiдповiдних законiв чи iнших нормативно-
правових aKTiB забезпечити внесення змiн до iнформачiйних та технологiчних
карток адмiнiстративних послуг, затверджених цим наказом, у TepMiH не пiзнiше
одного мiсяця пiсля набрання чинностi таких змiн.

5. Контроль за виконанням цього нак€lзу залишаю за собою.

Щиректор

/Г""iдлiсний



Наказ пiдготовлений вiддiлом органiзачii надання
Сумського обласного центру зайнятостi

послуг роботодавцям

Начальник вiддiлу А. Придатко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного вiддiлу
Сумського обласного центру зайнятостi

ОЗНАЙОМЛЕНI:

Начальник вiддiлу iнформацiйноi роботи
Сумського обласного центру зайнятостi

Л. Веклич

В. Шевччн



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Сумського обласного
центру зайнятостi
вiд,l2.rJеоlоNр /ýЕ

IНФОРМАЦIЙНЛ КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
З ОТРИМАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI

шозЕмцIв тл осIБ u"r aрбмлдянствА

Сумський обласний центр зайнятостi

Iнформацiя про суб'скта наданяя адмiнiстративноi послуги

1. Мiсцезнаходження суб'екта
надання адмiнiстративноi

послчги

Супtський обласний центр зайнятостi, зiryчiл органiзацii
надання посlrуг роботодавцям
40030, м. Суми, пл. Незалежностi,3
2 поверх, каб.210

,, Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'скта надання
адмiнiстративноi послуги

Понедiлок - четвер: 8.00 - 17.15
п'ятниця: 8.00 - 16.00,
обiдня перерва, 12.00 - 13.00

J. Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi пошти та

веб-сайт суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

Телефон - (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;
Е;:.1пзj|:,!д_sрgkt@sосz. gov. ua
https ://sum.dcz. gov.ua./

Нормативнi аr<ги, якими регламентуеться надання адмiшiстративноi послуги

4. Закони УкраiЪи Закоя Украiни uПро зайнятiсть населення)> вiд
05.0'7.2012 р. Ns 5067-VI - далi Закон

Умови отршмання адмiнiстративноi послуги

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноI послуги

Застосування на посадi (посадах) прачi:
- вiлрялжених iноземних прачiвникiв:
- внутрiшньокорпоративних цесiонарiiЪ;
- iноземних високооплачуваних професiоналiв;
- iноземних IТ-професiоналiв;
- iноземних найманих прачiвникiв;
- iноземних працiвникiв творчих професiй;
- iноземцiв та осiб без громадянства, стосовно яких
прийнято рiшення про оформлення документiв для
вирiшення питання про визнання бiженцем або особою,
яка потребуе додаткового захисту;
- засновникiв та./або учасникiв, та./або бенефiцiарiв
(контролерiв) юридичноi особи, cTBopeHoi в YKpaiHi;
- випускникiв рiверситетiв. шо входrпь до першоi coтHi у
свiтових рейтингах унiверситетiв. вiдповiдно до перелiку,
визначеного Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.



б. Вичерпний перелiк
докумептiв, необхiдних для
оц)имання адмiнiстративноi
посJryги, а тiжож вимоги до

них

- Змва за формою, встitIIовленою Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни, в якiй роботодавець пiдтверджу€, що посада, на
якiй застосовуватиметься праuя iноземця або особи без
громадянства, вiдповiдно до законiв Украiни не пов'язана
з належнiстю до громадянства УкраiЪи i не потребуе
надання допуску до державноi тасмницi;
- копii cTopiHoк паспортного документа iноземця або
особи без громадянства з особистими даними разом з
перекладом на yKpaiHcbKy мову, засвiдченим в
устаЕовленому порядку;
- кольорова фотокартка iноземця або особи без
громадянства розмiром З,5 х 4,5 сантиметра;
- копiя проекту трудового договору (контракту) з
iноземцем або особою без громадянства, посвiдчена
роботодавцем,
Роботодавець додатково подас TaKi документи стосовно:
- випускникiв унiверситетiв, що вхомть ло першоi coTHi у
свiтових рейтингах унiверситетiв - копiю диплома про
вищу ocBiTy вiдповiдного унiверситету, визнаного в
УкраiЪi в установленому порядку;
- iноземних прачiвникiв творчих професiй - нотарiально
засвiдченi копii документiв, що iдентифiкують об'ект
авторського права та,/або сумiжних прав автора та
засвiдчують авторство (авторське право);
- вiдряджених iноземних працiвникiв - копiю договору
(контракту), }кладеного мiж украiнським та iноземним
суб'сктаr,rи господарювання, яким передбачено
застосуванЕя працi iноземцiв та осiб без громадянства, якi
направленi iноземним роботодавцем в YKpaiHy для
виконання певного обсягу робiт (надання послуг);
- внутрiшньокорпоративних цесiонарiТв - рiшенЕя
iноземного суб'екта господарювання про переведепня
iноземця або особи без громадяпства на робоry в YKpaiHy
та копiя коЕтракту, укJiаденого мiж iноземцем або особою
без громашlнства та iноземним суб'ектом
господарювання, про переведення на роботу в УкраiЪу з
визначенЕям строку роботи в УкраiЪi;
- осiб, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення
документiв для вирiшення питання щодо визнання
бiженцем або особою, яка потребус додаткового захисту,
- копii рiшення про оформлення документiв для
вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою,
яка потребуе додаткового захисту. та довiдки про
звернення за захистом в YKpaiHi.
.Щокументи, якi були виданi за кордоном, мають бlти
легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не
визЕачено мiжнародними договорами Украiни, згода на
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи.

1 Порядок та спосiб подання
локументiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi

послуги

Подас особисто або через уповноважену ним особу.
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8. Платнiсть (безоплат*iсть)
вадання адмiнiстративноТ

послуги

Платна.
Безоплатна для осiб, стосовно яких прийнято рiшення про
оформлення документiв для вирiшення пит,lння щодо
наданЕя статусу бiжепця.

У разi плаtпносmi,.

8.1. Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стяry€ться

плата

Закон Украiни uПро
05.07.2012 р. Ne 5067-VI

заинятlсть населення)) вlд

8.2, Розмiр та порядок внесення
плати за адмiнiстративну

послугу

Розмiр плати за видачу дозволу стrrновить:
- для дозволiв, що видаються на сlрок вiд одного до трьох
poKiB - шiсть прожиткових MiHiMlrlriB длJI працездатних
осiб, встановлених законом на 1 сiчня кмендарного року,
в якому роботодавцем поданi докрrенти;
- для дозволiв, що видulються на сlрок вiд шести мiсяцiв
до одного року вкJIючно - чотири прожитковi мiнiмуми
для працездатних осiб, встановленi зllконом на 1 сiчня
календарного року, в якому роботодавцем поданi
документи;
- для дозволiв, що видаються на строк до шести мiсяцiв -

два прожитковi мiнiмуми для працездатних осiб,
встановленi законом на 1 сiчня календарного року, в
якому роботодавцем поданi докр(енти.
Плата зараховуеться до бюджету Фонду
загмьнообов'язкового державного соцiа,цьного
страхування УкраiЪи на випадок безробiтгя.

8.з. Розрахунковий рахуЕок для
внесення плати

державного
безробiтгя,
.Щержавноi

Рахунок Фонду зага,тьнообов'язкового
соцiального сlрахування УкраiЪи на випадок
вiлкритий у територiмьному органi
казначейськоi слухби.

9. Строк надання
адмiнiстративноi послyги

7 робочих днiв з дня оlримання вiдповiдноi заяви.

r0. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноi

послуги

- не усунення пiдстав для з}пинення розгляду заяви або
визнаЕня територiа.rьним органом центраJIьного органу
виконавчоi влади, що реа,тiзус державIrу полiтику у сферi
заинятост1 населення та трудово1 мlграцп,
мотивувального листа, поданого роботодавцем,
необrрунтовitним;
- вiдсутнiсть у единому державному peecтpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувшrь вiдомостей про роботодавця або наявнiсть
вiдомостей про держtlвну реестрацiю припиЕення
юриди.шоi особи в результатi i-i лiквiдадii, або наявнiсть
вiдомостей про держшЕу реестрацiю припинення
пiдприемницькоi дiяльностi фiзичноi особи - пiдприсмця,
який с роботодавцем.

11. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача дозволу на застосування працi iноземцiв та осiб
без громадянства.

|2. Способи оlримання
вiдповiдi (результату)

Протягом двох робочих двiв з дня прийнятгя рiшення,
надсиласться роботодавцю копiя рiшення поштою з
повiдомленням про врrrення та елекц)оЕною поштою iз
зазначенЕям платiжних реквiзитiв для внесення плати, а
також розмiщуеться на офiчiйному веб-сайтi Сумського
обласного центру зайнятостi iнформацiя про прийняте
рiшення та платiжнi реквiзити для внесення плати.



(найменування ор.ану, ло я*ого поласrьс"Ъая"4

про отримання роботодавцем дозволу на застосування працi

прошувидатидозвiоruза"ffсi"сi9'9i'ож,"*""

(IloBHe та скорочене найменування роботодавця -

юридичнот особи або прiзвище, iм'я та по батьковi
особи - пiлприсмrи)

зАявА

iм'я, по батьковi)

(громалянство/пiлданство)
на строк

на посадi (за професiею)

який с:

(зазначасться строк liT лозволу з вимогами cTaTTi Закону УкраТни
"Про зайнятiсть населення'')

(згiлно з Начiонал",,"м -аiиф*аl оро,
ДК 003:2010 -Класифiкатор професiй.';

l9l iноземним найманим працiвником; 
i10 вiдрядженим iноземним працiвником;

19 внутрiшньокорпоративним цесiонарiем; i

lБl iноземним високооплачувilним прфесiоналом;lч засновником таlабо учасником, таlабо бенефiчiаром (контролером) юридичноi оьоби,_ }твореноi в УкраiЪi;
Е iноземним працiвником творчоi професii; 

]l!] lноземцем або особою без громадянства, стосовно яких. прийнято рiшення про оформJiення
документiв дrя вирiшення питzlння щодо визнанIfi бiжЪнцем 

"Оо 
o"oOo,oi 

"*ч;"ф.бу._ додаткового захисту; 
]

lU осоьою, яка под.ша змву про визЕilння особою без громадянства, або особою, яка оскфжуе
_ Рiшення пр_о вiдмову у визнаннi особою без громадянства; 

]Е] iноземним IТ-професiоналом; 
ilПl випускником вищого навчапьного заклаJIУ, вкJIюченого ло першоi coTHi у cBiTqoMy

рейтинry 

-

пiлтверджую, що посада, на якiй .""r""""ffi;;";:ъТ";;Жо,}"..r* * особи t

lаiни та

Контактний телефон

Додаток: на _ арк.

D. (пiдпис керiвника юридичноТ особи/' фiзичноТ особи - пiдприсмru)

МП (за HMBHocTi)

{,Щоdаmок ] iз змiнгtъlu, внесенuмu зzidно з Посmановою KMNg 1096Bid 1 t.1 1.2020}

20 (iнiшiали та прiзвице)

.Щодаток 1

до постzlнови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 15 листопада 2017 р. М 858
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
з продовжЕння строкушi дозволу нА злстосувАння прАцI IнозЕмцIв

ТЛ ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сумський обласний центр зайнятостi

Iнформацiя про суб'екта надання ддмiнiстративноi послуги

1. Мiсцезнаходження суб' екта
надання адмiнiстративноi

послуги

Сумський обласний центр зайнятостi, вiд,tiл
надаЕIlя послуг роботодавцям
40030, м. Сlтvи, пл..Незалежностi,3
2 поверх, каб. 210

органiзачii

,,
Iнформачiя щодо режиму
роботи суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

Понедiлок - четвер: 8.00 - 17.15
п'ятниця: 8.00 - 16.00,
обiдня перерва, 12.00 - 1З.00

.'. Телефон/факс (ловiдки),
адреса електронноi пошти та

веб-сайт суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

Телефон - (0542) 68-55-10,

факс (0542) 68-55-05;
Llrlaj L-lцqрskt@о_ qz.gsч.ца

https ;11sццt.dсzцqу.цаl

Нормативвi акти, якимп регламентуеться надання адмiнiстративноi послуги

4. Закони Украiни вlдЗакон Украiни uПро зайнятiсть населенняD
05.07.2012 р. No 5067-Vi - далi Закон

Умови отримання адмiнiстративноi пос;rуги

5. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Продовжевня дii дозволу на застосування працi
iноземцiв та осiб без громадянства.

б" Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до

них

- Заява за формою, визначеною Кабiнgгом MiHicTpiB
Украiни;
- фотокартка irrоземця або особи без громадянства

розмiром З,5 х 4,5 сантиметра;
- док}меЕти згiдно з перелiком дJIя отримання дозволу,
якщо вони змiвилися.

1 Порядок та спосiб поданця
документiв, необхiдних для
отимtlння адмiнiстрати вноi

послуги

Подае особисто або через уповновФкецу ним особу.

8. Платнiсть (безоплатнiсть)
наддlпя адмiнiстративноi

послуги
рlшення
питання

потребуе

Платна.
Безоплатна для осiб, стосовно яких прийнято
про оформлення локументiв лля вирiшення
щодо визнtшня бiжевцем або особою, яка
додаткового зЕrхисту.

У разi плаmносmi
9. Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягуеться
плата

Закон УкраiЪи uПро
05.07.2012 р. JФ 5067-VI

зайнятiсть населення) вiд

10. Розмiр та порядок внесення
плати за адмiнiстративну

послугу

Розмiр плати за продовженЕя дii дозволу стalновить:
- д;rя дозволiв, дiя яких продовжуеться на строк вiд
одного до трьох poKiB - шiсть прожиткових MiHiMyMiB для
працездатних осiб, встановлених законом на 1 сiчня
ка'тендарного року, в якому роботодавцем поданi
документи;
- для дозволiв, дiя яких ilродовжуеться на строк вiд
шести мiсяцiв до одного року вкJlючно - чотири



прожитковi мiнiмрли дJuI працездатних осiб, встано
законом на 1 сiчня календарного року, в я

роботодавцем поданi докутленти;
- для дозволiв, дiя яких продовжуеться па сц)ок до I:

мiсяцiв - два прожитковi мiнiмуми для працездt
осiб, встановленi закоllом на 1 сiчня календарЕого
в якому роботолавuем поданi докрленти.
Плата зараховусться до бюджеry Ф
загальнообов'язкового держiвного соцiалl
страхувацня YкраiЪи на випадок безробiтгя.

вленi
кому

Iести
тних
]оку,

онДУ
,ного

11. Строк надання
адмiнiстративноi послуги

з робочих днi з дня отримання вiдповiдноi заяви

12. Перелiк пiдстав для вiдмови
у надаЕнi адмiнiстративноi

послуги

- не усунення пiдстав для зупиненItя розгляд/ змв,
визнання територiальним органом центрального о]
виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтику у
зайнятостi населення та трудовоi мiг
мотивувarльного листа, подЕlного роботода
необгрунтованим;
- подання змви та докlтентiв дJuI продовженн
дозволу з порушенням строку, встановленого част
другою cTaTTi 426 Закону;
- вiлсутнiсть у Сдиному державному peccTpi юрилл
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громад(
формувавь вiдомостей про роботодавця або наяв
вiдомостей про державну ресстрачiю припиt
юридичноi особи в результатi iI лiквiдацii, або наяв
вiдомостей про держ.rвну ресстрачiю припиI
пiдприемницькоi дiяльностi фiзичноi особи - пiдпри
який е роботодавцем.

l або
)гalну
lферi
эацii,
}цем,

я дii
,Iною

чних
lьких

HicTb
:ення
HicTb
,ення
]мця,

13. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Продовження дii дозволу на застосування
iноземцiв або осiб без громадянства.

Iрацr

l4. Способи отримання вiдповiдr
(результату)

протягом лвох робочих днiв надсиласться роботод
копiя рiшення поштою з повiдомленням про вручен
електронною поштою iз зазначенням платi
реквiзитiв дJlя внесення плати. а також розмiщусть
офiчiйному веб-сайтi Сумського обласного цr
зайнятостi iнфоомапiя поо поийняте пiптення та пла

1вцю
!{я та
кних
)я на
нтру
гiжнi

реквiзити для внесення плати.
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Додаток 2
до пост,lнови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд t5 листопада 2017 р. Nл 858

(найменування органу, до якого по,ласться заява)

(повне та скорочене найменування роботодавця -

юридичноi особи або прiзвище, iм'я та по батьковi
фiзичноТ особи - пiдприемця)

зАявА
про продовr(епня строку дii дозволу на застосувапня працi iпоземцiв

прошупродовжитистрок^;ii'"'"',f ::l#r#}ХT'ХХ*
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

(громалянство/пiдлавство)

(згiдно з Нацiональним класифiкатором
ЩК 003:20l0 "Класифiкатор професiй")

який е:

Е iноземним найммим працiвником;
Е вiдрядженимiноземнимпрацiвником;
Е внутрiшньокорпоративнимцесiоЕарiем;
Е iноземним високооплачуваним професiонмом;
lц засновником та./або rlасником, таlабо бенефiчiаром (коптролером) юриличпоi особи,

yTBopeHoi в YKpaihi;
Е iноземним працiвником творчоi професii;
Е iноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення

докlментiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребуе
додаткового захисту;

Е особою, яка подма змву про визнання особою без !ромадянства, або особою, яка оскаржуе
рiшення про вiдмову у визндrнi особою без громадянства;

Е] iвоземнимIТ-професiона,том;
Е випускяиком вищого навчаJIьIIого закладу, вкJlюченого до першоi coTнi у cBiToBoMy

рейтингу
(назва свiтового рейтингу)

Пiдтверлжую, що посада, на якiй застосовуватиметься праця iноземця або особи без
громадянства, вiдповiдно до законiв не пов'язаца з цалежЕiстю до громадянства Украiни та не
потребус надання допуску до державноi таемницi.

Адреса електронноi пошти
Код виду економiчноi дiяльпостi згiдно з Нацiональним класифiкатором [К 009:2010

"Класифiкацiя видiв економiчноi дiялъностi"
Мiсцезнаходження роботодавця - юридичноi особи/фiзичноi особи - пiдприемшя

Контактний телефон

Додаток: на

- 
арк.

20- р.
(пiлпис керiвника юридичноТ особи,/

фiзичноi особи - пiдприсмru)
(iнiчiали та прiзвище)

МП (за наявностi)

{flоdаmок 2 iз змiнаvu, BHeceHttuu зzidно з Поспановою КМ Np 1096 Bid 11.11.2020}
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ З ВНЕСЕНЕЯ ЗМIНЕО
ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗЕМЦIВ ТА ОСIБЪЕmЬТмтmТ

Сумський обласний центр зайнятостi
,i

lи uuJtаýнии центр зацп
;----,*---- --,скта надання адмlнlст

i1.
l

l

Мiсцезнмодження суб'скта
надання алмi нiстративноi

пос"-Iуги

Сулtський обласний центр зайнятостi, вЙiл БрiЙ
падаЕня послуг роботодавцям
40Сj0, м. Суми, пл..Незалежностi,3 2 поверх, каб.2i0

iзацii

7 Iнформаuiя щодо режиму
роботи суб' скта.:rадання
адмlЕrстративно1 послуги

Понедiлок - четвер: 8.00 - 17.15
п'ятниця: 8.00 - 16.00,
обiдня перерва, 12.00 - 1З.00

3. Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi пошти

та веб-сайт суб'екта
надання адмiнiстративноi

Телефон * (0542) 68-55_10,

факс (0542) 68-55-05;
}цц,а!j;!д5реkt@sосz. &о v. ua
hltp s.:(s щц d c_z. gov. ua,/

якимин ,,i,ься
Закони УкраiЪи Закон Украiни кПро зайнятiсть населення)) вiдТ5Т7Д

М 5067-VI - далi Закон.
12 р.

Умови 1_1llttllJ l
t 11дстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

- Змiна найменування юридичноi особи - роботод
реорганiзачiя або видiл юридичноi особи - роботол
змiна iMeHi та./або прiзвища,, та/або по батьковi фiз:
особи - пiлприемця, який е роботодавцем;
- оФормлення нового паспортного докр!ента iноземц
особи без громадянства, у тому числi у разi змiЕи
таlабо прiзвища, та/або по батьковi iноземця або особ
громадянства;
- змiна назви посади iноземця або особи без громадяr
переведення на iншу посаду в одного роботодазця у м
строку. на який видано дозвiл.

1вця,
шця,
tчноi

r або
iMeHi
t без

ства,
ежах

6. t ичерпний перелк
докlментiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до

них

- Заява за формою, визначеною Кабiнетом MiHi
Украiни;
- у разi змiни iMeHi та./або прiзвища, та,iабо по бат
фiзичноi особи - пiдприемця, який е роботодавцем - l
паспорта фiзичноi особи - пiдприсмця, який е роботодат
- у разi виникнення обставин, передбачених п.2 ч.1 с,
Закону - копii cTopiHoK паспортного докрtента iноземц
особи без громадянства з особистими даними раз
перек.lаJом на украiЪську мову. засвiдченип
установленому порядку;
- у разi виникнення обставин, передбачених п. 3 ч.1 с.
Закону - проект трудового договору (контракry) в :

релакuiТ або проект додатковоi угоди про внесення зм
трудового договору (KoHTpaKTv).

этрlв

,. 425
IоRlи

>KoBl
опiю
цем;
,. 42э
r або
)мз

в

ндо

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдяих для
отримання адмiнiстративноii

послуги

Подас особисто або через уповноважену ним особу.

8. Платнiсть (безоплатяiсть)
Еадання адмiнiстративно'i

послуги

Безсlплатна.

9. Строк налання
адмiнiстративноi послуги

3 робочих днi з дня отриманЕя вlдповlдноl зiulви.

10. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Внесення змiн до дозволу на застосування працi iнозr
або осiб без громадянства.

|мцlв

t1. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Видаеться заявниковi (уповноваженiй ним особi).
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Додаток 3

до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи
вiд 15 листопада 2017 р. J'(Ъ 858

(найменування органу, до якого подаеться змва)

(повне та скорочене найменування роботодавця -

юридичноТ особи або прiзвище, iм'я та по батьковi

фiзичноТ особи - пiлприемuя)

зАявА
про внесення змiн до дозволу на застосування працi iноземцiв

та осiб без громадянства

Прошу внести змiни до дозволу Ns на застосування прац1

(прiзвище, iм'я. по батьковi)

(громалянство/пiдланство)

у зв'язку iз:
Е змiною найменувмня юриди.пrоi особи - роботодавчя, реорганiзацiею або видiлом

юридичноi особи - роботодавця, змiною iMeHi та./або прiзвища, та,/або по батьковi фiзичноi
особи - пiдприемця, який € роботодавцем;

Е оформленням нового паспортного док},Ntента iноземця або особи без громадянства, у тому
числi в разi змiни iMeHi та./або прiзвища, таlабо по батьковi iноземця або особи без

громадяЕства;
Е змiною найменування посади iноземця або особи без громадянства, переведенням на iншу

посаду в одного роботодчвця у межах строку, на який видано дозвiл.

Адреса e;reKTpoнHoi пошти

Мiсцезнаходження роботодавця - юридичноi особи/фiзичноi особи - пiдприемця

Контактний те.rефон

.Щодаток: на _ арк.

20_ р,

(пiдпис керiвним юриличноi особи/ (iнiцiапи та прiзвище)

фiзичноi особи - пiлприемчя)

МП (за наявностi)



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ В СКАСУВЛН
ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗЕМЦIВ ТА ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯН

Сумський обласний центр зайнятостi

Iнформацiя про суб'скта наданЕя адмiвiстративноi послуги
1. Мiсцезнаходження суб' екта

надання адмiнiстративноi
послуги

Сумський обласний центр зайнrгостi, вiддiл орrап
надання послуг роботодавцям
400З 0. м. Сlми, пл..Незалежностi,3
2 поверх, каб. 210

зацlI

,'
Iнформачiя щодо режиму
роботи суб'скта наданнJI
адмiнiстративноi послуги

Понедiлок - четвер; 8.00 - 17.15
п'ятниця: 8.00 - 1б.00,
обiдня перерва, 12.00 - iЗ.00

з. Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi пошти та

веб-сайт суб'скта надання
адмiнiстративноi послуги

Телефон - (0542) б8-55-10,
факс (0542)68-55_05;

Е-цtаlL jцsэск@ýqсz€ауда
httэrlЬщд.dsz€glцd

Нормативнi акти, якими регламенту€ться наданпя адмiнiстративноi послуги
4. Закони УкраiЪи Закон Украiни <Про зйпятiсть населення>)

05.0'7.20|2 р. JФ 5067-VI
вlд

Умови отрпмання адмiнiстративноi послуги

5. Пiдстава д:rя одержання
адмiнiстративноi послуги

- Труловий логовiр (ковтракт) з iноземцем чи особоl
грома.l1яl!ства припинено;
- припинецо виконttння договору (контракry), укладrмiж украiЪським та iноземпим суб'еr
господарювання, у зв'язку з яким був направl
iноземець або особа без громадянства;
- територiальний орган або пiдрозлiл центральЕого о]

виконавчоi влади, що реалiзус держ{lвну полiтику у,
мiграчif. прийняв рiшення про визнання iноземця
особи без громадянства бiжевцем або особою,
потребус додаткового захисту.

> без

ного
тами
ений

|гану
:ферi

або
яка

6. Вичерпний перелiк
докрлентiв, необхiдних для
отримtшня адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до

них

Заява у довiльнiй формi про скасуванЕя дозвоlry;

дозвiл.

1 Порядок та спосiб поданЕя
док)ментiв, необхiдних для
отримilння алмi нiстративноi

послуги

Подае особисто або через уповноважену ним особу.

8. Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

послYги

Безоплатна.

9. Результат надання
адмiнiстративноi послyги

Скасування дозволу.
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ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
З ОТРИМАНIIЯ РОБОТОДАЦЕМ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗЕМЦIВ

ТЛ ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗЕМЦIВ

ТА ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

м Етапи опрацювапня
звернення про надання

адмiнiстративноi
послYги

Вiдповiдальна
посадова особа

Струlсгурний
пiдроздiд,

вiдповiдальвий за
етапи (дiю. рiшення)

Строки
виконання етапiв

(лiя, рiшенпя)

1. Реестрачiя
територiальним органом
Щержавноi служби
зайнятостi в областi
заJlви та докlментiв, якi
до Hei додаються

Провiдний фахiвець Вiддiл органiзацii
надаяня послуг
роботодавцям

у день подання
зlцви

2. Прийняття рiшення
територiальним органом
.Щержавноi служби
зайнятостi в областi
щодо видачi дозволу

Керiвник
територiа.rьного
оргд{у .Щержавноii
служби зйнятостi в
областi або його
застyпники

Вiддiл оргмiзацii
падання послуг
роботодавцям

1-7робочихднiв
з дня реестрачii
докуплентiв

з. Повiдом;тення заявника
про прийняте рiшення

Провiдний фахiвець Вiддiл органiзацii
i{адання послуг
роботодавцям

1 - 2 робочих днi з

дати прийняття
вiдповiдного
рiшення

л} Етапи опрацювання
звернення про нддання

адмiнiстративноi
посJryги

вiдповйальна
посадова особа

Струкгурний
пiдроздiл,

вiдповiдальплIй за
етапи (дiю. рiшенпя)

Строки
виконання етапiв

(дiя, рiшенпя)

l Реестрачй
територiальним органом
.Щержавноi служби
зайнятостi в областi
збви та докlментiв, якi
до Hei додаються

Провiдний фахiвець Вiддiл органiзацii
Еадання fiосJrуг

роботодавця]ч1

у день подalння
заяви

2. Прийняття рiшенrrя Керiвник
територlальниморганом територlaшьного
,Щержавноi служби оргаву {ержавноi
зайнятостi в областi ] служби зайнятостi в
щодо продовження дiI i областi або його
дозволу ]заступники

Вiдцiл органiзацii
падмfiя посJг}т

роботодавцям

i-3робочихднiв
з дня реестрацii
документiв

J. Повiдомлення заявЕика Провiднийфа,хiвець
про прийняте рiшенпя

Вiддiл органiзацii
Еадання послуг
роботодавцям

1-2робочихднiв
з дати лрийняття
вiдповiдного
рiшення

1l



тЕхнолопчнА кАрткА АдмIнIстрАтивноi послуги
З ВНЕСЕНДЯ ЗМIН ДО ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗ

ТА ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

М Етапи опрачювання
зверЕення про надаЕня

адмiнiстративноi
пос"iIуги

Вйповiдальна
посадова особа

Струкryрний
пiдроздiл,

вйповiдальний за
етапи (дiю, рiшення)

CTpoKr
виконання (

(дiя, рiшеr
тапlв
ня)

1. Реестрачiя
теритопiальним оDганом
!ержавноi служби
зайнятостi в областi
змви та докрлентiв. якi
до пеi додаються

провiдний фахiвечь Вiддiл органiзацii
надання посlг}т
роботодавцям

У день
зtцви

цання

2. Прийняття рiшення
територiмьним органом
,Щержавноi служби
зайнятостi в областi
щодо видачi дублiката
дозволY

Керiвяик
територiапьного
органу ,Щержавноi
служби зайнятостi в
областi або його
заступники

Вiддiл органiзацii
надання посл}т
роботодавцям

1 - 3 робочи
з дня рее(
документiв

( днlв
грацll

з. Повiдомлення заllвника
про прийняте рiшення

Провiдний фахiвець Вiддiл органiзацii
надання послуг
роботодавцям

1 - 2 робочи
з дати приi
вiдповiдного
рiшення

r днiв
няття

ТЕХНОЛОГIЧНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСЛУГИ
З СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦI IНОЗЕМЦIВ

ТА ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

-'fs Етапи опрацювапня
звернення про наданця

адмiпiстративноi
пос"rryги

Вiдповйа"lьпа
посадова особа

Струlсгурнпй
пiдроздiл,

вiдповйальний за
етапи (дiю, рiшення)

CTpoKr
виконання (

(дiя, рiшев
тапlв
ня)

Реестрацiя
територiальним органом
Щержавноi служби
зайнятостi в областi
заJIви та документiв, якi
до Hei додаються

Провiдний фахiвець Вiддiл органiзацii
надання послуг
роботодавцям

У день п
заяви

цання

2. Прийнягтя рiшення
територiальним орг!lном
.Щержавпоi служби
зайнятостi в областi
щодо анулювання
дозволY

Керiвник
територiального
органу !ержавноi
служби заЙнятостi в
областi або його
заступЕики

вiддiл органiзаIrii
надання посл}т
роботодавцям

1 - 3 робочи
з дяя рее(
документiв

( днlв
трацп
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