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УКРАЇНА 

ДМИТРІВСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА  
 

РІШЕННЯ 
Засідання виконавчого комітету 

 
19 березня 2021  року 
смт. Дмитрівка  №1 
 
 

Про затвердження символіки смт. Дмитрівки 
 
  

  Згідно з Указом Президента України від 18.05.2000 року «Про 
впорядкування геральдичної справи в Україні» та на підставі ст. 22 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
Дмитрівської селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 
  

1.Затвердити: 
 
1.1. Герб смт. Дмитрівки згідно з додатком № 1; 
1.2. Положення “Про герб смт. Дмитрівки згідно з додатком № 2; 
1.3. Прапор смт. Дмитрівки згідно з додатком № 3; 
1.4. Положення “Про прапор смт. Дмитрівки” згідно з додатком № 4. 
 

2.Виконавчому комітету Дмитрівської селищної ради організувати оприлюднення 
опису і пояснення символіки герба та прапора смт. Дмитрівки, а також заходи з 
популяризації символіки через офіційний сайт Дмитрівської селищної ради з 
використанням матеріалів додатку № 5.  
 
3.Виконавчому комітету Дмитрівської селищної ради організувати виготовлення 
еталонного зразка герба та прапора смт. Дмитрівка до 1 травня 2021р.  
 
 
  
    

 

  Селищний голова                                                        Валентин БОЙКО 
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Додаток № 1 

до рішення Дмитрівської селищної ради 
від 19 березня 2021 р. № 1 

 

 
 

ГЕРБ смт Дмитрівки  
 

Автори проекту: 
- О.І. Лісниченко, член Українського геральдичного товариства, 

- М.М. Череп, член Спілки краєзнавців України 
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Додаток № 2 

до рішення Дмитрівської селищної ради 
від 19 березня  2021 р. № 1 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про герб смт Дмитрівки 

 
1. Герб смт Дмитрівки являє собою синій щит, у якому срібний лівий 

перев'яз, рівношироко скошений двома чорними тонкими перев'язами, 
посередині щита св. Димитрій Солунський у золотій одежі, вгорі праворуч – 

золотий хрест із розширеними раменами. 
Щит обрамовано декоративним картушем та увінчано срібною мурованою 
короною.  
 
2. Щит подано в декоративному картуші у стилі українського бароко, розробленому 
і рекомендованому Українським геральдичним товариством з метою уніфікації 
оформлення муніципальних гербів і придання їм загальноукраїнського 
національного колориту. Срібна мурована корона над щитом застосовується як 
символ міста або селища міського типу. 

 
3. Герб смт Дмитрівки може розташовуватися на архітектурних спорудах і 
використовуватися в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та 
рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів органів 
селищної влади, підприємств, закладів, організацій.  
 
4. Використання герба смт Дмитрівки здійснюється з дозволу Дмитрівської 
селищної ради.  
 
 
Начальник відділу інвестицій                                
та державних закупівель                                                                                        М.М.Череп 
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Додаток № 3 
до рішення Дмитрівської селищної ради 
від 19 березня 2021 р. № 1 
 

 
ПРАПОР смт Дмитрівки  
 
Автори проекту: 
- О.І. Лісниченко, член Українського геральдичного товариства, 

- М.М. Череп, член Спілки краєзнавців України 
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Додаток № 4 
до рішення Дмитрівської селищної ради 

від 19 бере 2021 р. № 1 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про прапор смт Дмитрівки 

 
1. Квадратне полотнище синього кольору, розділене з нижнього краю від 
древка по діагоналі поперемінно трьома білими (завширшки в 1/6 сторони 

полотнища) і двома чорними (завширшки в 1/8 сторони полотнища) смугами, 
у верхньому полі від древка жовтий хрест із розширеними раменами. 

2. Прапор селища піднімається: 
- на будинку, де проходить сесія селищної ради, у сесійній залі на весь період 
сесій; 
- на будинку селищної ради - постійно. 
3. Прапор селища може підніматися на будинках органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади, закладів, організацій, підприємств смт 
Дмитрівки в дні державних і місцевих свят, при прийомі офіційних делегацій, на 
спортивних змаганнях. Зображення прапора смт Дмитрівки може бути використане 
при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції з дозволу 
Дмитрівської селищної ради. 
4. Прапор селища при одночасному піднятті з державним прапором України не 
повинен перевершувати його за параметрами.  
 
Начальник відділу інвестицій                                
та державних закупівель                                                                                        М.М.Череп 
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Додаток № 4 
до рішення Дмитрівської селищної ради 
від 19 березня 2021 р. № 1 
 

 
Пояснення символіки герба та прапора смт Дмитрівки:  
 
У щиті постать Св. Димитрія Солунського як відображення назви поселення 
(імовірно, Димитрий - це ім’я засновника поселення). За висновками вчених 
літописний «Град Димитров», згаданий у Іпатіївському літописі під 1183 роком — 
це стародавнє городище поблизу сучасної Дмитрівки. Тому цей факт відображено 
у вигляді святого покровителя громади. Золотий козацький хрест – символ 
історичної приналежності Дмитрівки до Красноколядинської (Голінської) сотні 
Прилуцького полку. 
 
Три срібні смуги символізують річки Ромен, Хвощова і Баскакова, на берегах яких 
виникла Дмитрівка. Дві чорні смуги між ними є символом залізниці, що свого часу 
стала важливим чинником економічного розвитку Дмитрівки.   
 
Декоративний картуш у стилі українського бароко було розроблено Українським 
геральдичним товариством на початку 1990-х років на основі давніх традиційних 
зображень символіки українських громад, і рекомендується як єдиний зразок 
оформлення сучасних муніципальних гербів. Срібна корона над щитом 
застосовується як поселення, що має статус міста або селища міського типу.   
 
Прапор смт Дмитрівки містить основні символи герба селища.  
Прапор має квадратну форму, оскільки саме така форма рекомендується 
Українським геральдичним товариством як найдавніша і найбільш традиційна для 
міст і містечок України. Крім того, квадратна форма прапора більш доцільна з 
таких міркувань – вона чітко вирізняє прапор міста від інших прапорів (державних, 
обласних, корпоративних, політичних тощо), і зручніша у використання, оскільки 
може кріпитися як на вертикальному, так і на горизонтальному древку, завдяки 
чому всі елементи прапора добре видно, наприклад, у сесійній залі селищної ради.   

Відповідно до Методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва 
областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл 
(територіальні та муніципальні символи) Українського геральдичного товариства, 
для об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а також для місцевих рад, до 
складу яких входить більше одного населеного пункту, рекомендується 
використовувати герб і прапор адміністративного центру (або титульного 
населеного пункту) як загальні презентаційні символи ОТГ чи місцевої ради. 
Створювати окремі герби та прапори для ОТГ (чи місцевих рад) і їх 
адміністративних центрів до врегулювання цього питання чинним законодавством 
недоцільно. У зв’язку з цим у якості представницького символу Дмитрівської 
об’єднаної територіальної громади пропонується використовувати герб смт 
Дмитрівки з девізною стрічною внизу з написом «Дмитрівська громада», а також 
прапор смт Дмитрівки без змін.   

Проекти герба і прапора смт Дмитрівка з урахуванням рекомендацій і побажань 
підготували Олександр Лісниченко, член Українського геральдичного товариства, і 
Микола Череп, член Спілки краєзнавців України. 
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Начальник відділу інвестицій                                
та державних закупівель                                                                                        М.М.Череп 
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