
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ДВОРІЧАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА   

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
VІІ сесія VІІI скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 03 червня 2021 року                                                            № 1312-  VІІI 

 

Про символіку Дворічанської селищної ради  

Куп’янського району Харківської області  
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   з метою утвердження місцевого самоврядування, селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Герб Дворічанської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про Герб Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області (додаток 2). 

3.  Затвердити Прапор Дворічанської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області (додаток 3). 

4. Затвердити Положення про Прапор Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області (додаток 4). 

5. Затвердити Гімн Дворічанської селищної ради Куп’янського району 

Харківської області ( додаток 5). 

6. Затвердити Положення про Гімн Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області ( додаток 6). 

7. Вважати, що Герб, Прапор , Гімн Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області є символом територіальної громади 

і до їх зображення та використання слід ставитись з пошаною.  

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

політики-правових питань, депутатської діяльності та власності                   

(Віталій ШИШКУНОВ). 

 

Дворічанський селищний голова                                Галина ТУРБАБА 
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Додаток 1 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року № 1312-VII 

(VIIсесія VIII скликання) 

  

ОПИС 

Герба Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської області 

 

           Герб Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області  являє собою геральдичний щит (чотирикутний,  загострений до 

низу). 

         Щит розподілено на дві частини. В верхній частині шита стилістично 

зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна, гора, дві 

річки, луки і ліс. 

            В нижній частині шита зображено соняшник і колосся - це символізує 

те, що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство.      

             Щит обрамлений  дубовим листям, під щитом  розташована жовто-

блакитна стрічка, що символізує кольори державного прапора України.  Над 

шитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей, (жезл якого 

теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ говорить про те, що наша 

громада  належить до Харківської області. 

Секретар селищної ради                                      Людмила ГЛОТОВА 
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Додаток 2 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року №1312- VIII 

(VII сесія VIII скликання) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Герб Дворічанської селищної ради  

Куп’янського району Харківської області 
 

      1.  ГЕРБ - це символ, офіційна емблема Дворічанської селищної ради 

Куп’янського району Харківської області - в якому відображаються її 

природні особливості та традиції. 

    2. Герб Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області ( далі - Герб) являє собою геральдичний щит (чотирикутний, 

загострений до низу).         

    Щит розподілено на дві частини. В верхній частині щита стилістично 

зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна гора, дві річки, 

луки і ліс.           

      В нижній частині щита зображено соняшник і колосся - це символізує те, 

що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство. 

      Щит обрамлений дубовим листям, під шитом розташована жовто - 

блакитна стрічка, шо символізує кольори державного прапора України. Над 

щитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей,; (жезл якого 

теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ говорить про те, шо наша 

громада належить до Харківської області. 

        Пропорції герба  - висота до ширини 8:7, заокруглені частини герба 

являють собою 1/4 кола з радіусом окружності рівним 1/8 висоти герба. 

      3.  Еталонний фотознімок герба знаходиться в селищній раді. 

      4.  Герб може: 

- розмішуватись в приміщеннях та затвержуватись на бланках ділових 

паперів селищної ради та відділів селищної ради , в приміщеннях селищної 

ради; 

- розташовуватись на архітектурних спорудах й використовуватись в 

святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та рекламно - 

сувенірної продукції. 

     5. Контроль за виконанням цього Положення покласти на секретаря 

селищної ради Людмилу ГЛОТОВУ. 

 Секретар селищної ради                                        Людмила ГЛОТОВА 
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Додаток 3 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року №1312- VIII 

(VII сесія VIII скликання) 

 

Прапор Дворічанської селищної ради  

Куп’янського району Харківської області 
 

  

 

  

         Прапор Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області  являє собою прямокутне полотнище, співвідношення сторін якого 2 : 

3, що складається з однієї вертикальної смуги малинового  кольору, двох 

рівновеликих горизонтальних смуг: жовтої та зеленої, двох хвилястих смуг 

синього кольору з білим, в центрі якого зображений Герб Дворічанської 

селищної ради Куп’янського району Харківської області. 

Прапор Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області є символом, що відображає історію і традиції сільськогосподарської 

громади. 

Кольори означають: Малинова смуга – колір козацтва – як ознака 

належності громади до Харківської області, прапор якої малинового кольору. 

Жовта смуга  кольору Державного Прапора України одночасно є ознакою 

сільськогосподарського напрямку розвитку громади.  Зелена смуга – 

багатство нашої природи, екологічно чистого краю. Хвилясті сині смуги – дві 

річки, за якими названо селище. 
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 Автори Прапора О.В.Кірсанов та О.Д.Фоменко. 

Секретар селищної ради                                       Людмила ГЛОТОВА  

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року №1312- VIII 

(VII сесія VIII скликання) 

 

Положення про Прапор Дворічанської селищної ради  

Куп’янського району Харківської області 
1. Еталонний зразок Прапора Дворічанської селищної ради Куп’янського 

району Харківської області зберігається в кабінеті селищного голови.. 

2. Прапор Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області ( далі - Прапор) встановлюється у сесійній залі селищної ради 

постійно. 

3. Копія Прапора розміщується у краєзнавчому музеї. 

4. Прапор може підійматися на будинках та встановлюватись у приміщеннях 

органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, установ, 

організацій, підприємств  в дні державних та місцевих свят, прийому 

офіційних делегацій, під час спортивних змагань. Зображення Прапора може 

бути використане при виготовленні друкованої і рекламно-сувенірної 

продукції. 

5.Використання зображення Прапора, згідно п. 4 цього Положення, 

здійснюється за умови отримання дозволу, який видає селищний голова. 

Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом 

одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після 

закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період. 

У дозволі зазначається комерційна чи некомерційна мета використання 

зображення Прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник 

зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному 

селищною радою. 

Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за 

право використання прапора сплачується з повного обсягу продукції (робіт, 

послуг) зазначеного виду. 

6. Прапор при одночасному піднятті з державним прапором України не 

повинен перевершувати його за розмірами. 
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Секретар селищної ради                                                 Людмила ГЛОТОВА  

 

 

 

 

 
Додаток 5 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року №1312- VIII 

(VII сесія VIII скликання) 

 

Величальна Дворічанщині 
Сл. і муз. М.Федяя, обробка С.Щоличева 

(Урочисто) 

Колись кружляв над степом чорний ворон, 

Щоб зупинити лет тих злих віків. 

Поставили під Лисою горою 

Форпост з відважних з Дону козаків. 

Тоді побрались дві грайливі річки, 

Щоб разом землю напувать свою. 

І заснували селище Дворічна, 

В казковім і незайманім   краю. 

Приспів: 

Живи Дворічна, живи щасливо, 

Твоя земля - це в домі коровай. 

Твоя любов - душі моєї крила. 

Рости Дворічна в щасті й розквітай. 

Зростала і міцніла, рідна наша, 

Ростила люд і боронилась тут. 

Заквітла, забрунявилася з часом, 

Тепер тебе красунею зовуть. 

Гірський ландшафт, сріблясті, чисті води, 

Ліси зелені в неосяжну даль. 

Тут проживають люди від народів, 

Яких приносить матінка земля. 

Приспів: 

Живи Дворічна, живи щасливо, 

Твоя земля - це в домі коровай.. 

Твоя любов - душі моєї крила. 

Рости Дворічна в щасті й розквітай. 

В рядах її звитяжці і герої, 

У праці й переможної борні. 

Люблю тебе, всім серцем і душею 

Куточок краю рідної Землі. 

Дворічна - Слобожанщини перлина, 

Куточок раю, гордість дворічан. 

Живи повіки, завжди будь щаслива, 

Без тебе не можливо жити нам. 

Приспів: 

Живи Дворічна, живи щасливо, 

Твоя земля - це в домі коровай.. 

Твоя любов - душі моєї крила. 
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Рости Дворічна в щасті й розквітай. 

 

Секретар селищної ради                                                Людмила ГЛОТОВА  

 

 

 

 

 

 

 Додаток 6 

до рішення Дворічанської селищної ради  

від 03 червня 2021 року №1312- VIII 

(VII сесія VIII скликання) 

  

    

ПОЛОЖЕННЯ 

про Гімн Дворічанської селищної ради  

Куп’янського району Харківської області 
  

1. Гімн Дворічанської селищної ради Куп’янського району Харківської 

області ( далі - Гімн)  є офіційним символом громади. 

2. Власником Гімну є Дворічанська селищна рада Куп’янського району 

Харківської області. Гімн в авторському виконанні та дане Положення 

зберігаються в Дворічанській селищній раді Куп’янського району 

Харківської області. 

3. При репродукуванні та тиражуванні Гімну має бути збережена музична та 

поетична подача оригіналу тексту та музики Гімну, затвердженої  

Дворічанською селищною радою Куп’янського району Харківської області. 

4. Гімн може звучати після виконання Державного Гімну: 

- при відкритті і закритті сесії селищної ради ; 

- під час проведення урочистих церемоній та урочистих заходів в 

територіальних громадах, підприємствах, установах, організаціях селищної 

ради; 

- по місцевому радіомовленню під час транслювання урочистих заходів. 

5. Використання Гімну може відбуватися з використанням інших символів 

(підняття прапора, встановлення герба). 

  

  

Секретар селищної ради                                                 Людмила ГЛОТОВА  


