ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України ‘Діро очищення влади”
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Державною інспекцією сільського господарства України
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і. четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
Ш К У Л Е Т И О ксан и В олодимирівни . 27.03.1975 року народження, місто Березань.
Київська область. ТТ 197191 виданий Березанським МВ ГУМ ВС України
в Київській області. 9 лютого 1999.
(прізвище, ім’я та по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

2747906200. м. Березань, вул . Новоселиця. 38.
реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання,
• Державна інспекція сільського господарства України
місце роботи,

начальник відділу контролю, документообігу та архівної справи управління кадрового
забезпечення, контролю, документообігу та звернень громадян
посада на час застосування положень Закону України “ Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки,
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, а також інших документів: копії сторінок паспорта
громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце
реєстрації; трудової книжки.
Запити про надання відомостей щодо Ш К У Л ЕТИ О.В. надсилалися до:
1. Головного управління юстиції у м. Києві;
2. Міністерства внутрішніх справ України;
3. Переяслав-Хмельницької об’єднаної державної податкової інспекції;
4. Генеральної прокуратури України;
5. Державної судової адміністрації України;
6. Служби безпеки України.
За результатами розгляду запитів Державна судова адміністрація України, Міністерство
внутрішніх справ України. Переяслав-Хмельницька об’єднана державна податкова інспекція.
Генеральна прокуратура України. Державна судова адміністрація України. Служба безпеки України
повідомили: про відсутність заборони займати посаду.
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