
 Додаток  
 

до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
22.09.2004                      №  413 
     

 
Перелік 

головних    управлінь,   управлінь   та   інших    структурних    підрозділів 
облдержадміністрації,  територіальних  органів  центральних органів виконавчої 

влади, обласних організацій та об’єднань, які  подають  розрахунково-
аналітичні  матеріали  до проекту   програми  соціально-економічного та 

культурного розвитку Запорізької області на 2005 рік 
 

1.   Головне управління економіки 
2.   Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку 
3.   Головне фінансове управління 
4.   Головне управління сільського господарства і продовольства 
5.   Головне управління праці та соціального захисту населення 
6.  Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту  

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
7.   Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 
8.   Управління житлово-комунального господарства 
9.   Управління капітального будівництва 
10. Управління власності та корпоративних прав 
11. Управління освіти і науки 
12. Управління охорони здоров’я 
13. Управління культури 
14. Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму 
15. Управління з питань внутрішньої політики 
16. Управління з питань сім’ї та молоді 
17. Служба у справах неповнолітніх 
18. Відділ у справах національностей, міграції та релігій 
19. Управління містобудування та архітектури 
20. Головне управління статистики у Запорізькій області 
21. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області 
22. Запорізький обласний центр зайнятості 
23. Запорізьке обласне головне управління земельних ресурсів 
24. Державне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій 

області 
25. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій 

області 
26. Представництво Державного комітету України з питань регуляторної 

політики та підприємництва в Запорізькій області 
27. Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на 

селі 
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28. Запорізьке обласне управління у справах захисту прав споживачів 
29. Державна податкова адміністрація у Запорізькій області 
30. Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України 
31. Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку 
32. Запорізьке регіональне відділення Української державної інноваційної 

компанії 
33. Запорізьке обласне виробниче управління меліорації і водного 

господарства 
34. Обласне комунальне підприємство “Запоріжжяводоканал” 
35. Обласна спілка споживчих товариств 
36. Запорізький обласний союз промисловців і підприємців “Потенціал” 
37. Запорізький Державний центр науково-технічної і економічної 

інформації 
38. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 
39. Запорізька дирекція ВАТ “Укртелеком” 
40. Управління Національного банку України в Запорізькій області 

 
 
 
Заступник голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                       Г.Ф. Коваленко  
 
 


