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Іноземцям, які приїжджають до Франції з метою здійснення оплачуваної діяльності на період, що не 

перевищує 90 днів, в рамках участі в культурних та мистецьких заходах, не потрібно отримувати 

дозвіл на роботу. 

До таких заходів відносяться всі культурні та мистецькі події та, зокрема, музичні, театральні та 
кінофестивалі, а також міжнародні зустрічі, себто мистецькі майстерні та бієнале. 
 
Також  не потрібен дозвіл на роботу учасниками таких заходів, як « культурний рік», які організовую 
Французький культурний центр. Нині такі заходи проводяться у сферах досліджень, вищої освіти, 
викладання, спорту, тузитзму, економіки та гарстрономії. 
 
В такому випадку, відповідно до вищезазначеного, окрім учасників таких заходів, власне митців, також 
звільняються від отримання дозволу на роботу особи, які їх супроводжують та безпосередньо беруть 
участь у заходах або акредитовані організаторами заходу: технічний персонал, організатори тощо. 
 

 Якщо діяльність заявника підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу: 

 
Роботодавець має передати заявнику, якого він запрошує до Франції, документи, що підтверджують, що 
така діяльність дійсно не потребує оформлення дозволу на роботу, тобто:  

- документи, які дозволяють встановити характер заходу та містять інформацію, зокрема про його 
місце проведення, період, тривалість, інформацію про організаторів, основні характеристики заходу : 
заяву від організаторів, запрошення, афіши та реклами тощо; 
- документи, які дозволяють підтвердити безпосередню участь заявника у заході: запрошення, 
документи про акредитацію, трудовий контракт тощо. 
 
   Якщо діяльність заявника не підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на 

роботу: 

 
Роботодавець має отримати дозвіл на роботу, звернувшись до уповноваженого Регіонального управління з 
питань підприємництва, конкуренції, спроживання, роботи та зайнятості (DIRECCTE) та передати його 
заявнику.  
Заявник має подати : документ CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié 
étranger » (запит на отримання дозволу на роботу, здійснювану іноземник працівником), який має бути 
затверджений Управлінням (DIRECCTЕ). 
 
Незалежні митці, які не отримують грошової винагороди 

 
Митцям, які займаються незалежною діяльністю (тобто не підпорядковуються комусь/чомусь, наприклад : 
режисери, письменники, художники тощо) та не є найманими працівниками, не потрібен дозвіл на роботу.  
 
Окремі положення для неповнолітніх 

 
Іноземні митці, яким не виповнилось 16 років, мають надати дозвіл від комісії з питань залучення дітей до 
спектаклів уповноваженого Департаментального управління з соціальних питань (Direction départementale 
de la cohésion sociale – DDCS, ex DASS), який попередньо має отримати організатор заходу. 
 

- Оскільки трудовий кодекс забороняє роботу неповнолітніх в нічний час* (себто з 20 години вечора  
до 6 години ранку особам, яким не виповнилось 16 років, та з 22 години вечора до 6 години ранку 
особам, яким не виповнилось 18 років), організатор заходу має завчасно отримати спеціальний 
дозвіл у трудової інспеції в разі проведення нічних спектаклів. 

*Статті L3163-1 та 3163-2 трудового кодексу 


