
 

 
           

УКРАЇНА  

ЯГОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про  затвердження символіки 

територіальної громади міста Яготин Київської області 
 

Згідно Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію голови Організаційного комітету з питань проведення 

конкурсу на створення символіки територіальної громади міста Яготин, 

Яготинська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

    1.Затвердити символіку (герб та прапор) територіальної громади  м. 

Яготин, що додається. 

    2.Затвердити опис герба та прапора територіальної громади м. Яготин, 

що додається. 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань Регламенту, депутатської етики, правової політики, взаємодії із 
засобами масової інформації та контролю за виконанням рішень ради та 

виконавчого комітету. 
 

 

 

Міський голова  Н.М. Дзюба  

 

 

17 серпня  2017 року 

№  1056-23-VIІ 

 

  
 
 

       

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Яготинської міської ради 

17.08.2017  № 1056-23-VІІ 

 

Герб і Прапор – офіційні символи міста Яготин Київської області 

 

1. Герб міста Яготин  

                                       

                                             

 

2. Прапор міста Яготин 

                                



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Яготинської міської ради 

17.08.2017  № 1056-23-VІІ 

 

Опис Герба міста Яготин Київської області 

Герб міста Яготин виконаний у вигляді щита.  

 

Полотнище щита складається з малинового та синього полів.  

Малиновий колір – традиційний колір війська Запорізького, пов'язаний з 

історією Яготина, як сотенного містечка, одного з найстаріших сотень 

Переяслівського полку.  

На малиновому полі зображений білий лицарський Хрест, основна 

складова елементу гербу, - символ (печатка) Яготинської козацької сотні.  

Синє поле щита символізує води Супою.     

Щит обрамований золотою стрічкою, у вигляді колосу та лиштви, що є 

символом багатства, щедрості, сили та справедливості.  

Цифри «1552»  у нижній частині герба - дата заснування міста Яготин.  
 

Опис Прапора міста Яготин Київської області 

Синьо-малиновий прапор з елементами золотавого кольору 

 

Синій колір, як елемент Державного прапору, символізує водні багатства 

міста Яготин, що розміщене на березі найбільшого на Київщині озера Супій – 

гордості та  окраси міста. 

Малиновий колір – колір козацьких перемог, мужності, хоробрості, колір 

любові до рідного краю та пролитої крові в боротьбі за його незалежність.  

Білий лицарський Хрест – символ (печатка) Яготинської козацької сотні. 

Жовтий (золотавий) колір – символ сонця, пшениці, тепла, один з кольорів 

Державного прапору України.    
 

 


