
     

 

Розташування  

структурних підрозділів апарату  

прокуратури Запорізької області 

 
м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29  

- відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів; 

- відділ роботи з кадрами; 

- відділ організаційного та правового забезпечення; 

- відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 

провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення; 

- відділ нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю; 

- відділ організації методичної роботи та координації діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності; 

- відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації; 

- відділ організації представництва інтересів держави в суді та при виконанні 

судових рішень; 

- відділ забезпечення представництва в суді; 

- відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-

аналітичної роботи; 

- відділ інформаційних технологій; 

- прокурор прокуратури області з міжнародно-правових доручень; 

- відділ фінансування та бухгалтерського обліку; 

- відділ документального забезпечення; 

- відділ матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб; 

- режимно-таємна частина;  

- прес-секретар прокурора області. 

 

м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 17 

- відділ організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке 

здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку 

область; 

- відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби; 

- відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної 

служби. 

 
м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 56 

- відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 

провадженні оперативно-розшукової діяльності; 

- відділ нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя; 

- відділ процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування 

територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення; 

- відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції. 



 

м. Запоріжжя, пл. Маяковського, 1   

- відділ ювенальної юстиції; 

- відділ підтримання обвинувачення в суді; 

- відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру. 

 

м. Мелітополь, вул. Байбулатова, 22   

- відділ організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке 

здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, 

розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку 

область. 

 

 

 

 


