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до Розподілу обов'язків
(пункт 2)

СХЕМА
взаємодії облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

                                                                                                                                                    

Керівник апарату облдержадміністрації З.М. Бойко

ДП "Запорізький облавтодор" ВАТ "ДАК 
"Автомобільні дороги України"

Запорізька дирекція залізничних перевезень 
Придніпровської залізниці

Служба автомобільних доріг  
у Запорізькій області

Управління Укртрансбезпеки  
в Запорізькій області

Голова обласної державної адміністрації
Бриль К.І.

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації 

Слепян Е.В.

Заступник голови обласної 
державної адміністрації 

Бабанін О.О.

Заступник голови обласної 
державної адміністрації 

Скобліков В.В.

ОКП "Аптечне об'єднання "Фармація"

Головне управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області

ДП "Запорізький науково-виробничий центр  
стандартизації, метрології та сертифікації"

Відділення Національної служби посередництва 
і примирення

Запорізький обласний центр зайнятості 

Головне управління Держпраці 
у Запорізькій області

Запорізьке обласне відділення фонду  
соціального захисту інвалідів

Управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування  України у Запорізькій 

області

Вищі навчальні заклади І - ІV рівня акредитації

Національний заповідник "Хортиця" 

Запорізька обласна рада професійних спілок 

Запорізький центр перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ та 
організацій

Міжрегіональне управління Національного 
агентства України з питань державної служби у 

Дніпровській та Запорізькій областях

Апарати районних державних 
адміністрацій

Керівник апарату обласної 
державної адміністрації 

Бойко З.М.

Державна інспекція з енергетичного нагляду у 
Запорізькій області

Заступник голови обласної 
державної адміністрації 

Гугнін Е.А.

Головне управління статистики 
у Запорізькій області

Головне управління Державної казначейської 
служби України у Запорізькій області

Регіональне відділення Фонду державного 
майна України  по Запорізькій області

Регіональне відділення Державного Фонду 
сприянна молодіжному житловому будівництву 

Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" 
в Запорізькій області

Управління східного офісу держаудитслужби в 
Запорізькій області

Головне територіальне управління юстиції у 
Запорізькій області

Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Запорізькій області

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія 

Запорізьке обласне відділення фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності 

Запорізька обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України

ДП «Запорізький державний центр науки, 
інновацій та інформатизації»

Головне територіальне управління ДСНС 
України у Запорізькій області

Державна служба з лікарських засобів у 
Запорізькій області

Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю у Запорізькій області

Головне управління Держгеокадастру
у Запорізькій області

Запорізький обласний контактний центр

Запорізький центр розвитку місцевого 
самоврядування

Управління Державної міграційної служби в 
Запорізькій області

Запорізький обласний центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

Запорізький патентний центр

Запорізьке представництво 
ПАТ " Аграрний фонд"

Запорізький обласний державний центр 
експертизи сортів рослин

Відділ Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, у Запорізькій області

Запорізька філія НАК "УкрАгроЛізинг"

Державна інспекція сільського господарства у 
Запорізькій області

Управління Служби безпеки  України в 
Запорізькій області

Головне управління Національної поліції 
в Запорізькій області

Прокуратура Запорізької області (в межах 
повноважень)

Управління Державної пенітенціарної служби 
України в Запорізькій області

Запорізький обласний військовий комісаріат

Запорізький гарнізон

Головне управління Державної фіскальної 
служби України у Запорізькій області 

Запорізьке обласне  управління  водних 
ресурсів

Управління охорони, використання і 
відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства в Запорізькій області

Управління Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області

Державна установа "Запорізький лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров"я України" 

Державна екологічна інспекція 
у Запорізькій області

Приазовський Національний природний парк

Запорізьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України

Запорізька торгово-промислова палата 

Запорізький обласний союз промисловців і 
підприємців  (роботодавців) "Потенціал" 

Інститут рибного  господарства та екології моря

Державна Азовська морська екологічна 
інспекція

Управління державного агентства рибного 
господарства у Запорізькій області

Державна організація "Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в Запорізькій 

області"

Регіональне відділення асоціації міст України

Запорізьке обласне управління лісового та 
мисливського господарства

Азовське басейнове управління Державного 
агентства рибного господарства

Сектор у Запорізькій області Держводагентства 

Національний природний парк "Великий Луг"


