
Копії документів

Зроби та візьми із собою копії важливих документів 
(національного та закордонного паспортів, коду, 
полісу медичного страхування, візи, договору про 
роботу тощо). Залиш своїм близьким копії своїх 
документів та нещодавно зроблену фотокартку.

Контактна інформація

Заздалегідь знайди та запиши контактну 
інформацію найближчого посольства України, 
а також організацій, які допомагають мігрантам 
у країні, до якої ти збираєшся.

Легальне працевлаштування

Потрібно мати дійсний закордонний паспорт, 
підписати трудову угоду (контракт) із закордонним 
роботодавцем, отримати робочу візу та відповідні 
дозволи, доки ти на території України.



Кодове слово

Домовся з рідними про кодове слово 
або кодову фразу, яка повідомить, 
що ти в небезпеці.

Неофіційна робота

Не погоджуйся на неофіційну роботу. 
Трудова діяльність за туристичною, діловою 
або гостьовою візою є порушенням закону. 
Зазвичай неможливо оформити робочу візу 
через посередників. Уточни у відповідному 
посольстві, чи можливе посередництво при 
оформленні візи, та яка вартість цієї послуги.

Реєстрація в системі ДРУГ

Перед виїздом до іншої країни зареєструйся 
онлайн на сайті Міністерства закордонних 
справ України в системі ДРУГ.

Будь на зв'язку

Залиш своїм рідним детальну інформацію про 
місце свого перебування та розкажи про деталі 
подорожі. Підтримуй постійний зв'язок із ними, 
про зміну місця перебування повідомляй відразу.

Умови працевлаштування

Переконайся, що робочий контракт перекладено 
правильно, він не містить розмитих формулювань, і 
тобі зрозумілі всі умови працевлаштування: обов'язки, 
робочий графік, розмір заробітної плати, медичне й 
соціальне страхування, відпустка та вихідні.



Ліцензовані посередники

me.gov.ua

Агенція з працевлаштування за кордоном повинна 
мати відповідну ліцензію. Перелік ліцензованих 
посередників із працевлаштування є на сайті 
Мінекономіки України  у розділі 
«Діяльність», рубриці «Трудова міграція».



Оберігай свої документи

Довіряй свої документи лише працівникам 
прикордонної служби й поліції. Не віддавай 
свій паспорт під заставу чи «для оформлення 
документів».

Права в країні перебування

Перед виїздом за кордон на роботу дізнайся, які 
права ти матимеш в країні перебування, а також 
перевір інформацію про традиції та закони цієї 
місцевості.

Небезпечні ситуації

Якщо ти в небезпечній ситуації, телефонуй 
до місцевих екстрених служб та звертайся 
до посольства України в країні свого 
перебування.

Шукаєш роботу?

Переконайся, що все безпечно!

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Створено за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та за фінансування від Уряду Японії.
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