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Про розгляд звернення

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці 
в межах компетенції розглянув Ваше звернення (вх. від 15.12.2021 
№ А-450/ПІ-21) щодо надання роз’яснення стосовно заробітної плати іноземців.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиною першою статті 19 Закону встановлено, що запит на інформацію 
– це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні.

У Вашому зверненні не зазначено прохання надати інформацію, що була 
отримана або створена Держпраці в процесі виконання своїх обов’язків. 

Враховуючи вищезазначене, Ваше звернення не є запитом на інформацію 
та розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до вимог абзацу другого частини четвертої статті 3 Закону 
України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) іноземці та особи без 
громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений 
строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, 
визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України.

Статтею 42 Закону встановлено, що роботодавці мають право на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на 
підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 
та трудової міграції. 
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Частиною шостою статті 42 встановлено, що без передбаченого цією 
статтею дозволу здійснюється працевлаштування: 

1) іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
2) іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця 

відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в 
Україну;

3) іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що 
потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;

4) представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, 
які обслуговують такі компанії на території України; 

41) осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та 
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 
законодавством категорій мігрантів;

5) працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для 
роботи в Україні; 

6) спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників 
мистецтва для роботи в Україні за фахом; 

7) працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових 
робіт; 

8) працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території 
України в установленому законодавством порядку; 

9) священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в 
Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної 
діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який 
здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації; 

10) іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі у 
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

11) іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для 
провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової 
передвищої та вищої освіти на їх запрошення;

12) інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених 
законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

Згідно з частинами другою, третьою та четвертою статті 421 Закону 
особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на 
працевлаштування в Україні, є: 

1) іноземні високооплачувані професіонали; 
2) засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної 

особи, створеної в Україні; 
3) випускники університетів, що входять до першої сотні у світових 

рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України; 

4) іноземні працівники творчих професій; 
5) іноземні ІТ-професіонали; 



3

6) гіг-спеціалісти.
Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у 

розмірі не менш як:
1) п’ять мінімальних заробітних плат – іноземцям та особам без 

громадянства – найманим працівникам у громадських об’єднаннях, 
благодійних організаціях та закладах освіти, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 
41, 43, 48 Закону України «Про освіту»; 

2) десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій 
найманих працівників. 

Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі 
отримання дозволу на застосування праці осіб, зазначених у частині другій цієї 
статті.

Частиною першою статті 425 Закону встановлено, що роботодавець 
зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 
та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з 
таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або 
виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по 
батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем; 

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без 
громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по 
батькові іноземця або особи без громадянства; 

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на 
іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про міжнародне приватне право» до 
трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, 
якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Відповідно до вимог статті 26 Конституції України іноземці та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 
тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 
громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 103 Кодексу законів про 
працю України (далі – КЗпП України) про нові або зміну діючих умов оплати 
праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен 
повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або 
зміни.

Згідно зі статтею 110 КЗпП України при кожній виплаті заробітної плати 
власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі 
дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; 
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
У разі виникнення додаткових питань рекомендуємо звернутися за 

роз’ясненням до Державного центру зайнятості. 
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Разом із тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише 
інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Директор                                           Володимир ГОНЧАРУК

Антон Знова 288 33 02


