
  
 

КРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА   

ХХХV СЕСІЯ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ  

 

14 червня 2022 року          № 2675-VIII 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 25 листопада 2021 року № 1713-VIІІ 

«Про затвердження Положення про зміст, 

опис та порядок використання символіки  

Красноградської територіальної громади» 

 

Відповідно до пункту 49 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою збереження історичних та культурних 

традицій, з у рахуванням рішення рішення міської ради від  07.02. 2022 року           

№ 2274 -VIІІ «Про переформатування  старостинських округів Красноградської 

територіальної громади», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25 листопада 2021 року           

№ 1713-VIІІ «Про затвердження Положення про зміст, опис та порядок 

використання символіки Красноградської територіальної громади» виклавши  

«Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 

Красноградської територіальної громади» в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(Валерій БУРІЛО). 

 

 

Міський голова       Світлана КРИВЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Красноградської міської ради 

 від 25 листопада 2021 року № 1713-VIII 

( XXVI сесія VІІІ скликання) 

в редакціїї рішенням Красноградської 

міської ради від 14 червня 2022 року  

№ 2675-VIII ( XХXV сесія VІІІ скликання) 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЗМІСТ, ОПИС ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

СИМВОЛІКИ КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

I.  ОПИС ВЕЛИКОГО І МАЛОГО ГЕРБІВ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Малий герб Красноградської територіальної громади – це герб міста 

Костянтинограда, затверджений 7 березня 1842 року, який, у відповідності до 

сучасних вимог, має форму іспанського щита, що вписано у золотий 

декоративний картуш увінчаний тризубчатою мурованою короною з цифровим 

написом жовтого кольору в нижній частині картуша – «1731», що є датою 

заснування міста Красноград – адміністративного центру територіальної 

громади.  

 
 

Центральною частиною Великого герба є Малий герб Красноградської 

територіальної громади, обабіч Малого герба розташовані два утримувача:  

 з правої сторони (з ліва від глядача) - запорізький козак в одязі початку 

XVIII сторіччя, який лівою рукою тримає гербовий щит; 

 з лівої сторони (з права від глядача) – стилізоване зображення автора 

проекту Української оборонної лінії Иогана-Бернгарда фон Вейсбаха, який 

правою рукою утримує гербовий щит. 

Зображення виконано з використанням графічної комп’ютерної програми і 

на підставі етнографічних досліджень. В нижній частині герба розташовано 

стрічку зеленого кольору з написами: «Велич і добро крізь віки» - обабіч 

центрального напису – «Красноградська територіальна громада». 
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ІІ. ОПИС ПРАПОРА 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Прапор Красноградської територіальної громади - це прапор Українського 

Ландміліцького корпусу, який було затверджено 26 серпня 1736 року. Із 

затвердженням прапору Українського Ландміліцького корпусу, було 

затверджено перший прапор адміністративної території - Української 

оборонної лінії. Керівництво (генералітет і штаб) Українського Ландміліцького 

корпусу розташовувалось в Бєльовській фортеці – адміністративному центрі 

Української оборонної лінії. 

У центрі прапора розміщено Малий герб Красноградської територіальної 

громади з написом «Красноградська територіальна громада» на зеленій стрічці. 

Пропорції прапора Красноградської територіальної громади узгоджені з 

розмірами Державного прапора України, загальна композиція прапора 

гармонує з геральдичним рішенням побудови гербів, а кольорові гами прапора 

з гербовими барвами.  
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ІІІ. ОПИС ШТАНДАРТА КРАСНОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

Штандарт Красноградського міського голови являє собою зелене 

полотнище квадратної форми із співвідношенням сторін 1:1. У центрі 

штандарту розміщено Великий герб Красноградської територіальної громади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ШТАНДАРТУ  

КРАСНОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

1. Дане Положення відповідно до історичної традиції та сучасної 

міжнародної практики визначає правовий статус штандарту, регламентує 

порядок його використання. 

2. Штандарт є офіційним символом і атрибутом влади Красноградського 

міського голови. 

3. Штандарт встановлюється у службовому кабінеті Красноградського 

міського голови. 

4. Штандарт використовується, за умови особистої присутності 

Красноградського міського голови: 

 у дні державних свят України; 

 під час проведення сесії міської ради; 

 прийому офіційних делегацій; 

 урочистих церемоній та свят;  

 під час присяги новообраного голови органу місцевого самоврядування. 

5. Виключне право на використання штандарту належить 

Красноградському міському голові. Будь яке використання або відтворення 

зображення штандарту без спеціальної згоди з чинним міським головою не 

дозволяється. 

6. У випадку наруги над штандартом Красноградського міського голови, на 

фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається адміністративне 

стягнення, чи покарання у визначеному законами України порядку. 
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V. СИМВОЛІКА МІСТА КРАСНОГРАД 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Герб міста Красноград розроблено Скринником Василем Васильовичем та 

затверджено рішенням виконавчого комітету Красноградської міської Ради 

народних депутатів № 524 від 14.08.1981 року, прапор міста Красноград 

розроблено авторським колективом у складі: Скринник Наталії Василівни і 

Єніної Катерини Яківни та затверджено рішенням Красноградської міської 

ради № 183 від 12.09.2006 року 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Герб міста Красноград має форму французького щита.  Щит герба 

розділено золотими стрічками на частин, з використанням трьох кольорів 

зеленого, червоного, білого (срібного), де розташовані зображення: у білому 

полі - напис золотими літерами «КРАСНОГРАД» та блакитне полум’я. Інші 

поля червоного та зеленого кольорів разом із золотими стрічками створюють 

стилізоване зображення колоса злакової рослини. 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Стилізоване зображення злакового колосу - є ознакою сільськогосподарсь-

кої  направленості діяльності мешканців сучасної території міста Красноград з 

давніх часів. 

Зображення блакитного (синього) полум’я – символізує газовидобувну 

промисловість, як основне джерело економічного розвитку міста Красноград і 

добробуту його жителів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС ПРАПОРА 

Прапор міста Красноград являє собою полотнище зеленого кольору із 

співвідношенням сторін 2:3. У центрі прапора розташовано стилізоване 

зображення Бєльовської фортеці в якому розміщено герб міста. Прапор 

створено з урахуванням історичної традиції. 
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СИМВОЛІКА ПРАПОРА 

Загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови 

герба, а кольорові гами прапора з гербовими барвами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. СИМВОЛІКА ЗОРЯНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символікою Зорянського старостинського округу (округ № 1) є символіка 

села Зоряне (колишня назва Ленінка) яку було розроблено Фроловим Дмитром 

Костянтиновичем і затверджено рішенням Ленінської сільської ради № 347 від 

29 вересня 2009 року. 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом Зорянського старостинського округу (округ № 1) є герб села 

Зоряне, який відповідно до сучасних вимог, має форму іспанського щита,  що  

вписано у золотий декоративний картуш увінчаний золотою короною із 

злакових колосків. Щит герба має поле синього кольору, де розташовані 

зображення: семи золотих колосків, дванадцяти золотих восьмипроміневих 

зірок та козацького хреста. 
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В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами «1734». 

На картуші розміщено: стрічку синього кольору з написом срібними літерами 

«село Зоряне Красноградського району».  
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Зображення семи колосків пшениці є ознакою сільськогосподарської 

діяльності жителів сучасної території Зорянського старостинського округу з 

давніх часів, відображають працьовитість і єдність народу та є символом 

родючості української землі. 

Зображення дванадцяти зірок відображає факт входження земель 

Зорянського старостинського округу до території Вільностей Війська 

Запорізького, та існування на її теренах «зимовників» - поселень козаків. 

Зображення козацького хреста, який у XVIII сторіччі використався у якості 

символу Полтавського і Хорольського козацького полків, а також 

використовувався на хоругвах Війська Запорізького відображає факт 

відновлення поселень на сучасній території Зорянського старостинського 

округу: села Тишенківка - сім’ями козаків Полтавського полку; села Зоряне (до 

1943 року – село Хоральське, з 1943 до 2016 року - село Ленінка) - сім’ями 

козаків Хорольського полку, села Вишневе (до 1922 року – хутір Десята Балка, 

до 2016 року - село Чапаєво) - сім’ями козаків Запорізької Січі. 

Срібний напис на картущі герба «1734» – символізує рік відновлення 

поселень на сучасній території Зорянського старостинського округу. 
         

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапором Зорянського старостинського округу є прапор села Зоряне, який 

являє собою синє полотнище із співвідношенням сторін 1:1. Кольори та 

зображення на прапорі відтворено у відповідності до зображень і кольорів 

герба Зорянського старостинського округу. Прапор створено з урахуванням 

історичних традицій. 
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СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови 

герба, а кольорові гами прапора з гербовим забарвленням. Пропорції прапора 

відповідають сучасним геральдичним вимогам. 
 

VІІ. СИМВОЛІКА ІВАНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символікою Іванівського старостинського округу (округ № 2) є символіка 

села Іванівське (колишня назва – Октябрське) яку було розроблено Фроловим 

Костянтином Михайловичем і затверджено рішенням Октябрської сільської 

ради від 30 березня 2009 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ОПИС ГЕРБА 
  

Гербом Іванівського старостинського округу є герб села Іванівське, який 

відповідно до сучасних вимог, має форму іспанського щита, що вписано у 

золотий декоративний картуш увінчаний золотою короною із злакових 

колосків. В центральній частині щита розміщено стилізоване золоте 

зображення фортеці Святого Іоанна. в центрі якої на чорному фоні розташовано 

стилізоване зображення церкви Пресвятої Богородиці. Щит герба розділено 

срібним перевернутим вилоподібним хрестом на 3 частини, з використанням 2 

кольорів: зеленого та червоного, де розташовані зображення: 

у 1-ому зеленому полі – трьох восьмипроміневих золотих зіркок; 

у 2-ому зеленому полі – трьох восьмипроміневих золотих зірок; 

у 3-ому червоному полі – шести восьмипроміневих золотих зірок. 

В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами «1731» та 

розміщено стрічку синього кольору з написом срібними літерами - «село 

Іванівське Красноградського району».   
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СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Стилізоване золоте зображення фортеці Святого Іоанна відображає факт 

будівництва та існування у складі Української оборонної лінії фортеці Святого 

Іоанна, під захистом якої вздовж Муравського шляху виникли поселення 

однодворців Бєльовського полку та «охочі» поселення українських козаків. 

Золоте зображення церкви Пресвятої Богородиці відображає факт 

будівництва дерев’яної церкви у 1765 році в селі Берестовенька, купол та 

дзвіницю якої після значного руйнування пожежею у 1907 році було відновлено 

у 1912 році за кошти місцевих жителів. Насьогодні діюча церква Пресвятої 

Богородиці являєтьс історичною пам’яткою культурної спадщини, одним із 

центрів Православ'я, а також духовним осередком Іванівського старостинського 

округу, зокрема і всієї Красноградської територіальної громади взагалі. 

Зображення срібного перевернутого вилоподібного хреста відображає 

річку Берестову та її притоку- річку Берестовенька. Зображення дванадцяти 

золотих восьмипроміневих зірок відображає факт входження земель сучасної 

території Іванівського старостинського округу до території Вольностей Війська 

Запорізького, та існування на її теренах «зимових» поселень козаків. 

Срібний напис на картуші герба «1731» відображає рік будівництва 

фортеці Святого Іоанна і відновлення поселень на сучасній території 

Іванівського старостинського округу. 
 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапором  Іванівського старостинського округу є прапор села Іванівське, 

який являє собою квадратне трьохкольорове полотнище із співвідношенням 

сторін 1:1. Кольори та зображення на прапорі відтворено у відповідності до 

зображень і кольорів герба Іванівського старостинського округу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Прапор створено з урахуванням історичних традицій. Пропорції прапора 

відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна композиція прапора 

гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а кольорові гами прапора 

відповідають барвам герба. 
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VІІІ. СИМВОЛІКА СЕЛА КИРИЛІВКА 

ІВАНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символіку села Кирилівка розроблено Скринником Василем Васильовичем 

і затверджено рішенням XII cесії Кирилівської сільської ради V скликання від 

24 квітня 2007 року. 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Герб села Кирилівка відповідно до сучасних вимог, має форму іспанського 

щита, який вписано у золотий декоративний картуш, що увінчаний 

стилізованою короною із злакових колосків. Щит герба розділено на 2 частини 

срібною хвилястою стрічкою, з використанням 2 кольорів - зеленого та 

синього, де розташовані зображення: у 1-ому зеленому полі – млина; у 2-ому 

червоному полі – гілки калини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Зображення млина - є ознакою сільськогосподарської направленості 

діяльності мешканців села Кирилівка з давніх часів. 

Стилізоване зображення калини - є символом України та символізує факт 

заснування козаками села Кирилівки на землях Запорізької Січі. У 1674 році 

козаки Кальницького полку Брацлавщини, після тривалого протистояння з 

польським урядом, почали пошук більш затишного місця для проживання. У 

1682 році частина козацьких сімей оселилась біля річки Берестової. 

Срібна хвиляста стрічка є стилізованим відображенням річки Берестова. 
 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапор села Кирилівка являє собою квадратне трикольорове полотнище із 

співвідношенням сторін 1:1. Кольори та зображення на прапорі відтворено у 

відповідності до зображень і кольорів герба. 
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СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна 

композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а 

кольорові гами прапора з гербовими барвами. Прапор створено з урахуванням 

історичної традиції. 
 

ІХ. СИМВОЛІКА КУМІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символіку Кумівського старостинського округу (округ № 3) розроблено 

авторським колективом у складі: Кривенко Світлани Миколаївни і Фролова 

Костянтина Михайловича. 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Герб Кумівського старостинського округу, відповідно до сучасних вимог, 

має форму іспанського щита, який вписано у золотий декоративний картуш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щит герба розділено на 2 частини -  зелену і червону, де розміщені: 

у 1-му зеленому полі – золоте зображення паровозу і 6 срібних 

восьмипроменевих зірок; 

на 2-му червоному полі – золоте зображення колосся пшениці та 6 срібних 

восьмипроменевих зірок. 
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В верхній частині картуша розміщено напис жовтими літерами 

«КУМІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ». 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 

 

Назва «КУМІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ» має походження від 

назви селища Куми заснованого як хутір у 1756 році сімейними козаками 

Запорізької Січі. 

Зображення золотого паровозу символізує факт заснування селища 

Степове у 1897 році під час будівництва залізничної ділянки Карлівка - 

Костянтиноград Харківсько-Миколаївської залізниці. 

Зображення золотих колосків пшениці символізує факт заснування селища 

Дослідне у 1910 році при створені Костянтиноградського дослідного поля, що 

входило до мережі дослідних сільськогосподарських установ Полтавської 

губернії Російської Імперії. 

Зображення 12 восьмипроменевих срібних зірок символізує факт 

входження сучасної території Кумівського старостинського округу до складу 

Запорізької Січі. 

ОПИС ПРАПОРА 

 

Прапором Кумівського старостинського округу є - квадратне двокольорове 

полотнище з співвідношенням сторін 1:1. Кольори та зображення на прапорі 

відтворено у відповідності до кольорів та зображень герба Кумівського 

старостинського округу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 

 

Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна 

композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а 

кольорові гами прапора - з гербовими барвами. Прапор створено з урахуванням 

історичної традиції. 
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Х. СИМВОЛІКА МИКОЛО-КОМИШУВАТСЬКОГО 

 СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ  

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символікою Миколо-Комишуватського старостинського округу (округ   

№4) є символіка села Миколо-Комишувата, яку розроблено авторським 

колективом у складі: Фролова Дмитра Костянтиновича і Луньова Сергія 

Миколайовича та затверджено рішенням Миколо-Комишуватської сільської 

ради № 187 від 10вересня 2009 року. 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом Миколо-Комишуватського старостинського округу є герб села 

Миколо-Комишувата, який відповідно до сучасних вимог має форму 

іспанського щита, що вписано у золотий декоративний картуш увінчаний 

золотою короною із злакових колосків. Щит герба має поле синього кольору, де 

з верхнього правого кута (лівого від глядача), по колу відходять три 

рівнопропорційних жовтих смуги, вужчі на початку і ширші по краях, що є 

відображенням сонця та його променів.  

В центральній частині розміщено зображення лелеки, очерету та 

соняшнику. В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами 

«1716». На картуші розміщено стрічку синього кольору з написом срібними 

літерами «село Миколо-Комишувата Красноградського району». В нижній 

частині картуша розташовано напис срібними літерами «1716». На картуші 

розміщено стрічку синього кольору з написом срібними літерами «село 

Миколо-Комишувата Красноградського району».  
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Мальовничий сюжет герба села  Миколо-Комишувата відображає 

природне багатство і красу краю, сільськогосподарську направленість 

діяльності жителів сучасної території старостинського округу з давніх часів. 

Срібний напис на картущі герба «1716» – символізує рік заснування хутора 

Нікольського (Миколо-Комишувате) на сучасній території Миколо-
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Комишуватського старостинського округу, яка на той час входила до складу 

Валківської сотні Харківського слобідського полку. 
 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Праопором Миколо-Комишуватського старостинського округу є прапор 

села Миколо-Комишувата, який являє собою двокольорове полотнище із 

співвідношенням сторін 1:1. Кольори та зображення на прапорі відтворено у 

відповідності до зображень і кольорів герба Миколо-Комишуватського 

старостинського округу. Прапор створено з урахуванням історичних традицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора ради відповідають сучасним геральдичним вимогам, 

загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови 

герба, а кольорові гами прапора з гербовими барвами. 
 

ХІ. СИМВОЛІКА ПІЩАНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символікою Піщанського старостинського округу (округ № 5) є символіка 

села Піщанка, яку розроблено Фроловим Костянтином Михайловичем і 

затверджено рішенням XXXV Піщанської сільської ради від 16 квітня 2009 

року. 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом Піщанського старостинського округу є герб села Піщанка, який  

відповідно до сучасних вимог, має форму іспанського щита, що вписано у 

золотий декоративний картуш увінчаний золотою короною із злакових 

колосів. Щит герба розділено білою роздвоєною стрічкою на 3 частини, з 

використанням 3 кольорів: зеленого, червоного та синього, де розташовані 

зображення: 

у 1-ому зеленому полі – стилізоване золоте зображення звонарні 

православної церкви; 

у 2-ому синьому полі – перехрестя татарської шаблі та козацької піки з 

гроною винограду із 6 срібними зірками; 

у 3-ому червоному полі – золоте зображення колосів пшениці із 6 срібними 

зірками; 
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В нижній частині картушу розміщено стрічку синього кольору з написом 

срібними літерами «село Піщанка Красноградського району», а також напис 

срібними літерами «1731».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Біла роздвоєна хвиляста стрічка, що поділяє гербовий щит на три 

частини, символізує річку Піщану, яка, нажаль, в наш час втратила своє 

функціональне значення. У 1731 році, при будівництві Бєльовської фортеці, з 

обох берегів річки будували свої домівки козаки і селяни, які отримали 

«вільності». 

Золоте зображення звонарні православної церкви символізує духовне 

багатство населення села Піщанка, відображає факт будівництва Свято 

Миколаївського Храму на теренах СРСР, під час жорстокої політики 

радянського уряду відносно релігії. 

Зображення перехрестя татарської шаблі та козацької піки з гроною 

винограду – є елементом герба Донецького пікінерського полку. З 1764 року по 

1796 рік село Піщанка входило до складу полку. 

Золоте зображення колосів пшениці - є ознакою сільськогосподарської 

направленості Піщанського старостинського округу з давніх часів. 

Зображення 12 срібних зірок відображає факт входження земель сучасного 

Піщанського старостинського округу до території Запорізької Січі, та існування 

на її теренах «зимовників» поселень козаків. Землі сучасного села Піщанка 

були розташовані на північному кордоні Запорізької Січі. 

Срібний напис на картуші герба «1731» символізує рік заснування 

поселення Піщанка. 
            

ОПИС ПРАПОРА 
 

Пропором Піщанського старостинського округу є прапор села Піщанка, 

який являє собою квадратне трикольорове полотнище із співвідношенням 

сторін 1:1. Кольори на прапорі відтворено у відповідності до зображення 

кольорів герба Піщанського старостинського округу.  
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СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Прапор створено з урахуванням історичної традиції, пропорції прапора 

відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна композиція прапора 

гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а кольорові гами прапора з 

гербовими барвами.  
 

ХІІ. СИМВОЛІКА ХРЕСТИЩЕНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

КРАСНОГРАДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Символікою Хрестищенського старостинського округу (округ № 6) є 

символіка села Хрестище, яку розроблено Фроловим Костянтином 

Михайловичем і затверджено рішенням XXІV Хрестищенської сільської ради 

від 19 грудня 2008 року. 

 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом Хрестищенського старостинського округу є герб села Хрестище,  

який відповідно до сучасних вимог має форму іспанського щита, що вписано у 

золотий декоративний картуш увінчаний золотою короною зі злакового 

колосся. Щит герба розділено трибарвним, із використанням червоного, білого і 

зеленого кольорів, клиноподібним хрестом на дві частини -  зелену і червону, 

де розміщені: 
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у 1-му зеленому полі – 2 срібні зображення полум'я і 6 срібних 

восьмипроменевих зірок; 

на 2-му червоному полі – 2 срібні зображення колосся пшениці та 6 

срібних восьмипроменевих зірок. 

В нижній частині картуша розміщено стрічку синього кольору з написом 

срібними літерами «село Хрестище Красноградського району», а також напис 

срібними літерами «1735».   
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Зображення трикольорового клиноподібного хреста символізує перетин 

доріг, де в 1735 році базувався табір військ під керівництвом фельдмаршала 

Карла Мініха. Крім того, клиноподібний хрест у ХVIII столітті був головною 

фігурою полотнищ військових прапорів і використовувався на прапорах армії 

під головуванням Карла Мініха, бійці якої і заснували село Хрестище. 

Зображення срібного полум'я відображає факт виявлення на території 

Хрестищенської сільської ради одного з найбільших родовищ газу в Україні, 

обсягом близько 300 000 000 000 м
3 
.  

Зображення срібних колосків пшениці символізує сільськогосподарську 

спрямованість діяльності населення Хрестищенського старостинського округу з 

давніх часів.  

Зображення 12 восьмипроменевих срібних зірок символізує факт 

входження сучасної території старостинського округу до складу Запорізької 

Січі. 

Срібний напис на картуші герба «1735» відображає рік заснування села 

Хрестище. 
 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапором Хрестищенського старостинського округу є прапор села 

Хрестище - квадратне двокольорове полотнище з співвідношенням сторін 1:1. 

Кольори на прапорі відтворено у відповідності до зображення кольорів герба 

села Хрестище.   
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СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна 

композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а 

кольорові гами прапора - з гербовими барвами. Прапор створено з урахуванням 

історичної традиції. 
 

ХІІІ. СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ  
 

Золотий – ознака багатства, добробуту, сили, верховенства. 

Срібний (білий) – ознака чистоти, непорочності. 

Зелений – ознака достатку, волі, надії, радості, 

Червоний – ознака великодушності, мужності, відваги, сміливості. 

Синій – ознака вірності, чесності, шляхетності, бездоганності. 

Чорний – ознака обережності, мудрості та постійності у випробуваннях. 
 

ХІV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБІВ  
 

1. Дане Положення у відповідності до історичної традиції та сучасної 

міжнародної практики визначає правовий статус Великого и Малого гербів 

Красноградської територіальної громади, а також гербів старостинських округів 

і населених пунктів Красноградської територіальної громади (надалі - герб), 

регламентує порядок їх використання, відтворення та тиражування. 

2. Герб є офіційним символом територіальної громади, старостинського 

округу або населеного пункту, відповідно, який наслідує історичну традицію 

побутування земельної символіки, і використовується в якості офіційного 

символу органів місцевого самоврядування. 

3. Еталон герба в авторському виконанні та супровідні документи 

(Положення, Опис, Зображення) зберігаються у міські раді, дублікат - в 

краєзнавчому музеї і має вільний доступ для ознайомлення жителів та гостей 

громади.  

4. Репродукування та тиражування гербів здійснюється: 

 у вигляді кольорового, чорно-білого, об'ємного чи графічного 

зображення; 

 довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 

 довільних, з дотриманням пропорцій, розмірів; 

При репродукуванні та тиражуванні гербів має бути збережена кольорова та 

графічна тотожність еталону та його опису, затвердженого сесією ради. 

5. Зображення гербів відтворюється: 

 на фасаді будинку ради; 

 у сесійній залі ради та приміщеннях органів виконавчої влади; 

 бланках, штампах представницьких та виконавчих органів; 

 офіційних виданнях ради та органів виконавчої влади; 

 центральних магістралях при в'їзді на територію громади. 

6. Зображення герба використовується: 

 як елемент святкового оформлення адміністративного центру громади 

під час урочистих церемоній та свят; 
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 на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, дипломах, 

відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту, тощо. 

7. Використання гербів підприємствами, установами, організаціями і 

фізичними особами, з метою національно-патріотичного, гуманістичного 

виховання молоді та формування національної самосвідомості, або з 

комерційною метою: реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної 

продукції, можливе тільки з дотриманням пропорцій розмірів затвердженого 

зображення. 

8. У випадку наруги над на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі 

дії, накладається адміністративне стягнення, чи покарання у визначеному 

законами України порядку. 
 

ХV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРІВ 
    

1. Цей порядок, відповідно до історичної традиції та сучасної міжнародної 

практики, визначає правовий статус прапора Красноградської територіальної 

громади, а також прапорів старостинських округів і населених пунктів 

Красноградської територіальної громади (надалі - прапор), регламентує порядок 

їх використання, відтворення та тиражування. 

2. Прапор є офіційним символом Красноградської територіальної громади, 

старостинського округу або населеного пункту, відповідно, який наслідує 

історичну традицію побутування земельної символіки, і використовується в 

якості офіційного символу органів місцевого самоврядування. 

3. Прапор Красноградської територіальної громади встановлюється в 

сесійній залі Красноградської міської ради, у службовому кабінеті міського 

голови. Прапор старостинського округу в офісі старости відповідного округу. 

На час проведення урочистостей прапори вносяться до відповідних приміщень 

або визначених місць розташування. 

4. Репродукування та тиражування прапорів здійснюється:  

 у вигляді кольорового, чорно-білого зображення; 

 довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 

 довільних, з дотриманням пропорцій, розмірів. 

При репродукуванні та тиражуванні прапорів має бути збережена кольорова та 

графічна тотожність оригіналу та його опису. 

5.  Прапори піднімаються на шпилі у відведеному місці на прилеглій 

території до будинку міської ради, офісу старости округу: 

 у дні державних свят України; 

 під час проведення сесії міської ради; 

 прийому офіційних делегацій; 

 урочистих церемоній та свят.  

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора 

України (прапору області або/та прапор району) і прапору громади, останній не 

може перевищувати за розмірами Державний прапор України (прапор області 

або/та прапор району) і розміщується справа від нього (них), з боку глядача. У 

випадку одночасного підняття прапора Красноградської територіальної громади 
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та прапора адміністративного центру, старостинських округів, міста, села, або 

селища, організації, фірми, установи, якщо вони розташовані поруч, прапор 

зазначених суб’єктів не повинен перевищувати розміри прапора громади і 

розташовуватися справа від нього, з боку глядача. Прапор Красноградської 

територіальної громади може бути піднятий під час церемоній та інших 

урочистих заходів, які проводять представницькі та виконавчі органи влади, 

громадські об'єднання, підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності. 

6. Прапори використовується: 

 як елементи святкового оформлення адміністративного центру громади, 

сіл и селищ Красноградської територіальної громади під час урочистих 

церемоній та свят; 

 під час проведення регіональних господарських, політичних, культурних, 

спортивних та інших заходів; 

 офіційними делегаціями Красноградської територіальної громади у 

обласних, загальноукраїнських, міжнародних акціях у сфері політики, 

бізнесу, культури та спорту; 

 під час урочистої церемонії присяги новообраного голови органу 

місцевого самоврядування. 

7. Використання прапорів підприємствами, установами, організаціями і 

фізичними особами, з метою національно-патріотичного, гуманістичного 

виховання молоді та формування національної самосвідомості, або з 

комерційною метою: реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної 

продукції, можливе тільки з дотриманням пропорцій розмірів затвердженого 

зображення. 

8. У випадку наруги над прапорами на фізичну чи юридичну особу, яка 

вчинила такі дії, накладається адміністративне стягнення, чи покарання у 

визначеному законами України порядку. 

 

 

Секретар ради         Катерина ЄНІНА 

 


