
                                                                                                                                            . 

 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

проспект Любомира Гузара, 7, Київ, 03165, тел. (044) 404 00 78  

Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: dsp@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37441694 
 

 

 

Департамент внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

 

На виконання окремого доручення  Першого заступника голови Київської 

міської державної адміністрації Г. Пліса від 08.09.2017 № 31650 щодо 

відкритих кримінальних проваджень та завдану майнову шкоду кримінальними 

правопорушеннями або іншими суспільно небезпечними діяннями, 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) звітує за 

другий квартал 2021 року відповідно до інформації наданої підпорядкованими 

Департаменту закладами і установами. 

Дарницьким дитячим будинком-інтернатом зазначено, що слідчим 

відділом Дарницького управління Головного управління національної поліції у 

м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження  

№ 12020100020002717 від 15.05.2020 за ознаками злочину передбаченого ч.2 

ст.325 КК України. Вказано, що повідомлення про підозру у скоєнні злочину 

передбаченого ч.2 ст.325 КК України отримано не було. 

Київський пансіонат ветеранів праці повідомив, що Деснянським 

управлінням поліції ГУНП у м. Києві до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань за № 12020100030004191 внесені відомості по факту вчинення 

колишнім заступником директора КПВП Димовою С.Л. кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України. 

Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб 

поінформував, що в провадженні Вишгородського районного суду Київської 

області перебуває на розгляді дві кримінальні справи відносно колишнього 

керівника Іващенко Н.М.: 

за єдиним унікальним номером справи 363/656/18 на кримінальне 

провадження 1-кп/363/44/21 від 27.02.2018; 
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за єдиним унікальним номером справи 363/337/18 на кримінальне 

провадження 1-кп/363/39/21 від 30.01.2018. 

Разом з тим, повідомляємо, що у Департаменті відкрито кримінальні 

провадження: 

№ 42014100000001268, зареєстрованому в ЄРДР  28.10.2014  за ознаками  

ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5. ст.  191  КК України; 

№ 62018100000000034, зареєстрованому в ЄРДР  20.12.2018  за ознаками  

ч. 3 ст. 368  КК України; 

№ 12019100000001241, зареєстрованому  в ЄРДР 18.11.2019  за ознаками  

ч. 3 ст. 191 КК України. 

 

 

Директор         Руслан СВІТЛИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тертичний Олександр 

Ященко Марина 404-36-48 


	(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

