
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 10/2008 
Про символіку Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 
 

1. Заснувати емблему і прапор Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, службові прапори органів, підрозділів, закладів, установ цієї Служби. 

2. Затвердити: 
опис та малюнок емблеми Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України (додатки № 1 і № 2); 
опис та малюнок прапора Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України (додатки № 3 і № 4); 
опис та малюнок базового зразка службового прапора органу, підрозділу, закладу, 

установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додатки 
№ 5 і № 6); 

порядок використання емблеми і прапора Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України (додаток № 7). 

3. Установити, що органи, підрозділи, заклади та установи Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть мати власні службові прапори. 
Описи та малюнки зазначених прапорів, а також перелік органів, підрозділів, закладів та 
установ, які можуть мати ці прапори, та порядок їх використання затверджуються 
Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за 
погодженням з Комісією державних нагород та геральдики. 

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 
11 січня 2008 року 

 

 
ДОДАТОК № 1 

до Указу Президента України 
від 11 січня 2008 року № 10/2008 

ОПИС 
емблеми Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 
Емблема Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України являє 

собою прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами білого кольору і пружками. 
Між сторонами хреста розміщено зображення блискавок. У центрі хреста у круглому 
медальйоні на синьому полі міститься зображення Знака Княжої Держави Володимира 
Великого в обрамленні вінка з дубового та калинового листя. Висота медальйона 
становить 1/2 висоти хреста. 

Пружки хреста, зображення блискавок та вінка – золоті. 
Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 

 



ДОДАТОК № 2 
до Указу Президента України 

від 11 січня 2008 року № 10/2008 
МАЛЮНОК 

емблеми Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

 
 

 
 
 
 

Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 
ДОДАТОК № 3 

до Указу Президента України 
від 11 січня 2008 року № 10/2008 

ОПИС 
прапора Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 
Прапор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України являє 

собою прямокутне полотнище світло-бордового кольору зі співвідношенням сторін 2:3. 
У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України. Висота емблеми становить 2/3 висоти полотнища, а 
ширина – 1/2 ширини полотнища. Діаметр вінка становить 1/4 ширини полотнища. 

Обидві сторони полотнища ідентичні. 
 

Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 



ДОДАТОК № 4 
до Указу Президента України 

від 11 січня 2008 року № 10/2008 
МАЛЮНОК 

прапора Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

 

 
 

Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 
ДОДАТОК № 5 

до Указу Президента України 
від 11 січня 2008 року № 10/2008 

ОПИС 
базового зразка службового прапора органу, підрозділу, закладу, 

установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України 

Службовий прапор органу, підрозділу, закладу, установи Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України являє собою прямокутне полотнище 
світло-бордового кольору зі співвідношенням сторін 2:3 із вміщеним у крижі зображенням 
Державного Прапора України. Криж становить 1/2 довжини та 1/2 ширини полотнища. 

У центрі вільної частини полотнища вміщено емблему органу, підрозділу, закладу, 
установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Висота 
емблеми становить 1/2 висоти полотнища. Лицьова та зворотна сторони полотнища 
ідентичні. 

Древко прапора дерев'яне, чорного кольору. Верхівка древка стрілоподібна з жовтого 
металу, в центрі якої вміщено емблему Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України. 

До основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з бантом. Краї стрічки 
обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить напис золотими літерами «Інформації 
України – надійний захист» і орнамент із зображенням золотого дубового та калинового 
листя. На одному кінці стрічки – зображення Знака Княжої Держави Володимира 
Великого, на іншому – емблеми Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України на світло-бордовому тлі. Кінці стрічки прикрашено золотою 
бахромою. 

 
Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 



ДОДАТОК № 6 
до Указу Президента України 

від 11 січня 2008 року № 10/2008 
МАЛЮНОК 

базового зразка службового прапора органу, підрозділу, закладу, 
установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України 
 

 
Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА 

 
 

ДОДАТОК № 7 
до Указу Президента України 

від 11 січня 2008 року № 10/2008 
ПОРЯДОК 

використання емблеми і прапора Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України 

 
1. Емблема і прапор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

2. Емблема Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
встановлюється у службовому кабінеті Голови Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, залі засідань колегії Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, використовується на службових прапорах органів, 
підрозділів, закладів та установ, в емблемах підрозділів Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації, регіональних органів, територіальних 
підрозділів, закладів та установ, у вигляді знаків розрізнення на форменому одязі осіб 
рядового та начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України. 



3. Прапор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України може 
встановлюватися на будинках і спорудах Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України. 

4. Відтворення зображень емблеми і прапора Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України може бути виконано в одноколірному варіанті і 
допускається у пропорціях, що відповідають меті застосування цих зображень. 

5. Зображення емблеми і прапора Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України допускається на бланках службової документації, печатках, штампах, 
при оформленні будинків і споруд, на друкованій, інформаційній та сувенірній продукції, 
відомчих заохочувальних відзнаках, кіно-, відео і фотоматеріалах, нагрудних знаках осіб 
рядового та начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України. 

6. В інших випадках використання емблеми і прапора Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України та порядок їх виготовлення встановлюються 
Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 

 
Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА  

 


