
 
У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ДЕВЛАДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ  

==================================================== 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження символіки Девладівської сільської ради 

Керуючись ст. 22 та п. 49 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення символіки у 

процесі національного відродження, з метою збереження історичної 

спадщини, реалізації права об’єднаної територіальної громади мати власну 

символіку, на підставі протоколу засідання  комісії  для проведення конкурсу 

по створенню офіційної символіки  Девладівської сільської ради 

Софіївського району Дніпропетровської області, враховуючи результати 

громадського голосування та обговорення, висновки та пропозиції постійної 

комісії сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, 

культури, молоді та фізичного виховання, сільська рада  

вирішила: 

1.Затвердити символіку: герб (додаток 1) та прапор (додаток 2) 

Девладівської сільської ради: 

       2.Затвердити Положення про зміст, опис герба і прапора та порядок 

використання офіційної символіки  Девладівської сільської ради 

Софіївського району  Дніпропетровської області (додаток 3). 

3. Контроль за відповідним використанням символіки Девладівської 

сільської ради покласти на Виконавчий комітет сільської ради та постійну 

комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної 

політики, культури, молоді та фізичного виховання. 

 

 

Сільський  голова     О. Неліпа 

 

с.Девладове 

від  08 лютого  2019 р. 

№ 635-17/VII 



 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сільської ради  

від 08.02.2019 року №635-17/VII 

 

 

Прапор Девладівської сільської ради. 
 

 

 
 

  



Додаток 3 до рішення  

сільської ради  

від 08.02.2019 року № 635-17/VII 

                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                  

про зміст, опис герба і прапора та порядок використання офіційної 

символіки Девладівської сільської ради Софіївського району  

Дніпропетровської області 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. Дане Положення розроблено у відповідності до статті 22 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням геральдичних, 

історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих 

особливостей і традицій, визначає зміст, опис та порядок використання герба 

і прапора Девладівської сільської ради Софіївського району  

Дніпропетровської області. 

1.2. Герб та прапор Девладівської сільської ради (далі Герб та Прапор) є 

офіційними символами Девладівської сільської ради Софіївського району  

Дніпропетровської області. 

ІІ. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

2.1. Опис Герба. 

   Основою герба є стилізований гетьманський щит Богдана 

Хмельницького. Історики стверджують що коли військо Богдана 

Хмельницького йшло на битву біля Жовтої річки їх шлях пролягав по землях 

нинішньої Девладівської об’єднаної територіальної громади. 

У полі щита розташовані: емблема залізничної колії, в емблемі 

залізничної колії - сонце, над ним три колоски на зеленому фоні, під сонцем 

блакитні хвилі річки Саксагань. В нижній частині герба зображений Дикий 

кінь Тарпан на кургані та схрещені стріла та шабля на малиновому фоні. 

За межами щита малинова стрічка з золотим написом : « Девладівська 

об’єднана територіальна громада»  

         Символіка  фігур: 

Три колоса символізують три сільські ради, що об’єдналися в 

територіальну громаду. 

Сонце, символізує світло, добро, надію, новий період в житі. 

Емблема залізниці символізує адміністративний центр об’єднаної 

громади – селище Девладове. 

Блакитні хвилі символізують найбільшу річку на території громади, 

річку Саксагань, яка відіграє значну роль у господарстві краю. 



Дикий кінь Тарпан на кургані та схрещені стріла та шабля вказують на 

важливий період в історії зазначеної території – козацьку добу. Кінь Тарпан, 

стріла та шабля були зображені на печатці Кодацької паланки, до якої 

належали землі нинішньої об’єднаної громади. 

Символіка кольорів: 

зелений – достаток, свобода, надія,  сільськогосподарська специфікація 

території; 

золотий (жовтий) – багатство, сила, вірність. 

блакитний – вірність, чесність, бездоганність. 

малиновий (червоний) – хоробрість, лицарські чесноти, доблесть, колір 

українського козацтва, до якого має відношення дана територія. 

 

2.2 Опис Прапора.                                                                                             

Прапор Девладівської сільської ради - це полотнище, зі 

співвідношенням сторін 2:3, розділене горизонтально блакитною хвилястою  

стрічкою на дві частини зеленого та малинового кольорів.  

Верхня частина прапора зеленого кольору. В цій частині по центру в  

емблемі залізничної колії розміщене сонце, над ним три колоски.  

Нижня частина прапору малинового кольору. В центрі нижньої частини 

зображений  дикий кінь Тарпан на кургані та схрещені стріла та шабля.  

          Символіка  фігур: 

Три колоса символізують три сільські ради, що об’єдналися в 

територіальну громаду. Сонце символізує світло,добро, надію, новий період в 

житі. Емблема залізниці символізує адміністративний центр об’єднаної 

громади – селище Девладове. Блакитна хвиляста стрічка символізує 

найбільшу річку на території   громади, річку Саксагань, яка відіграє значну 

роль у господарстві краю. 

Дикий кінь Тарпан на кургані та схрещені стріла та шабля вказують на 

важливий період в історії зазначеної території – козацьку добу. Кінь Тарпан, 

стріла та шабля були зображені на печатці Кодацької паланки, до якої 

належали землі нинішньої об’єднаної громади. 

          Символіка кольорів: 

зелений – достаток, свобода, надія,  сільськогосподарська специфікація 

території; 

золотий (жовтий) – багатство, сила, вірність; 

блакитний – вірність, чесність, бездоганніст; 

малиновий (червоний) – хоробрість, лицарські чесноти, доблесть, колір 

українського козацтва до якого має відношення дана територія. 

ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

3.1 Герб і Прапор Девладівської сільської ради  після їх затвердження на сесії 

сільської ради набувають легітимності і є виключно власністю Девладівської 

сільської ради. 



3.2 Еталон Герба і Прапора, супровідні документи (Положення, опис) та 

електронна версія зберігаються у Виконавчому комітеті Девладівської 

сільської ради,  і мають вільний доступ для ознайомлення мешканців 

населених пунктів громади та гостей. 

3.3 Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді 

кольорового, чорно-білого, графічного а також об’ємного зображення 

довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці 

виконання та з різноманітних матеріалів. 

3.4 Зображення Герба може розміщуватися: 

- на головному фасаді будівлі сільської ради; 

- у залі засідань, де проходять сесії сільської ради; 

- на офіційних виданнях сільської ради; 

- на покажчиках меж ОТГ, при в’їзді на територію громади та виїзді. 

3.5 Допускається використання Герба: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, спортивних, 

культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

- при виготовленні сільською радою, її виконавчими органами або на їх 

замовлення різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції: 

пам’ятних медалей, значків, почесних грамот, листів подяки, вітальних 

листівок, конвертів, запрошень, бланків, проспектів та інших видів 

друкованої продукції, сувенірів, виготовлених у різній техніці рекламної 

продукції. 

3.6 Прапор може підніматися або встановлюватися: 

- на будівлі сільської ради; 

-  у залі, де проводяться сесії сільської ради; 

- під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводяться виконавчими 

органами влади, громадськими організаціями. 

3.7 За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора 

України, прапорів області, району та прапора Девладівської сільської ради, 



останній не може перевищувати за розмірами Державний прапор України, 

прапори області, району і розміщується справа від них (з боку глядача). 

3.8 Допускається використання Прапора: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, спортивних, 

культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

- при виготовленні сільською радою, її виконавчими органами або на їх 

замовлення різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції: 

пам’ятних медалей, значків, почесних грамот, листів подяки, вітальних 

листівок, конвертів, запрошень, бланків, проспектів та інших видів 

друкованої продукції, сувенірів, виготовлених у різній техніці рекламної 

продукції. 

3.9 Інші випадки використання Герба і Прапора визначаються лише за 

рішенням виконавчого комітету або сільської ради. 

 3.9 Не дозволяється без письмового погодження з сільською радою 

використання Прапора і Герба у випадках, не передбачених цим 

Положенням. 

     Дія даного пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та 

навчальні заклади, підрозділи та установи Збройних Сил України, 

юридичних та фізичних осіб, що використовують зображення Прапора і 

Герба з метою національно-патріотичного виховання молоді та формування 

національної самосвідомості громадян України. 

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

4.2 Контроль за додержанням порядку використання символіки Девладівської 

сільської ради встановленого цим Положенням, здійснюється Виконавчим 

комітетом Девладівської сільської ради та постійною комісією сільської ради 

з питань освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, культури, молоді та 

фізичного виховання. 

 

Секретар сільської ради      І.ЮРЗАНОВ 


