
 
НАТАЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Красноградського району  Харківської  області 
Х сесія  VІІІ скликання 

________________________________________________________________ 
 

РІШЕННЯ               
17.06.2021 року                                                                                     № 767 -VІІІ 
с. Наталине 
 
Про затвердження Положення про зміст,  
опис та порядок використання символіки  
Наталинської територіальної громади 
 

З метою встановлення порядку використання символіки Наталинської 
територіальної громади, її відтворення та тиражування у відповідності до 
історичної традиції та сучасної міжнародної практики, а також використання 
символіки Наталинської територіальної громади підприємствами, установами, 
організаціями і фізичними особами з метою національно-патріотичного, 
гуманістичного виховання молоді та формування національної 
самосвідомості, або з комерційною метою, керуючись статтею 22, пунктом 
49 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в  
Україні», сільська рада, -   

 
ВИРІШИЛА: 

 

  
 1. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання 
символіки Наталинської територіальної громади  згідно з додатком. 

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Наталинської 
сільської ради А. Даніловій забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту 
(М. Коваленко). 
 
 
 
 
Наталинський сільський голова                   Олена ТРЕТЯК 
 
      
 
 
 



Додаток  
до рішення Х сесії Наталинської 
сільської ради VІІІ скликання  
від 17.06.2021 року № 767 - VІІІ 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЗМІСТ, ОПИС ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
СИМВОЛІКИ НАТАЛИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ТА СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ 
 

І. ОПИС ГЕРБА НАТАЛИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Герб Наталинської територіальної громади – це герб села Наталине, 
затверджений  рішенням XVII сесії Наталинської сільської ради від 14 червня 
2007 року, який у відповідності до сучасних вимог та на підставі історичних 
досліджень увінчано тризубчатою червоною мурованою короною. В нижній 
частині картуша герба розташовано стрічку синього кольору з написом 
«Наталинська територіальна громада» та цифровий напис білого кольору 
«1777», що є ознакою року заснування міста Наталинськ, сучасного села 
Наталине – адміністративного центру територіальної громади. 

Герб має форму іспанського щита, який вписаний у золотий декоративний 
картуш, щит герба розділено срібними лініями на 4 частини з використанням 
4 кольорів: білого, зеленого, червоного і синього, де розташовані 
зображення:   

- у 1-му білому полі - Наталії Дмитрівни Черткової з маленькою копією 
«Ноєвого Ковчега» - складового елемента родового герба Черткових; 

- у 2-му зеленому полі - золоте перехрестя шаблі та жезла Гермеса з 
шістьма восьмипроменевими золотими зірками; 

- у 3-му червоному полі - срібних колосків пшениці з серпом і шістьма 
восьмипроменевими срібними зірками; 

- у 4-му синьому полі - срібної бурової вишки, обрамленої лавровими 
гілками. 
Зображення Наталії Дмитрівни Черткової відображає факт заснування 

поселення, названого ім'ям Наталії Дмитрівни; колоски пшениці з серпом - 
символ сільськогосподарського напрямку регіону з давніх часів; перехрестя 
шабель і жезла Гермеса та дванадцяти восьмипроменевих зірок відображає 
факт входження сучасної території Наталинської сільської ради до складу 
земель Вольностей Війська Запорізького та існування на їхніх теренах 
«зимівників» - поселень козаків, де вони займалися торгівлею завдяки 
проходженню біля їхнього житла давнього торгового шляху «Муравський 
шлях». 

Зображення срібної бурової вишки, обрамленої лавровими гілками, 
символізує газовидобувну промисловість як основне джерело економічного 
розвитку Наталинської сільської ради і благополуччя її громади.  



 
 
 

ІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА НАТАЛИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 

 

1. Дане Положення у відповідності до історичної традиції та сучасної 
міжнародної практики визначає правовий статус герба Наталинської 
територіальної громади (далі герба), регламентує порядок його використання, 
відтворення та тиражування. 

2. Герб є офіційним символом територіальної громади, який наслідує 
історичну традицію побутування земельної символіки, і використовується в 
якості офіційного символу органів місцевого самоврядування. 

3. Еталон герба в авторському виконанні та супровідні документи 
(Положення, Опис, Зображення) зберігаються у сільській раді, дублікат - в 
краєзнавчому музеї, і має вільний доступ для ознайомлення жителів та 
гостей громади.  

4. Репродукування та тиражування гербів здійснюється: 
 у вигляді кольорового, чорно-білого, об'ємного чи графічного 

зображення; 
 довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 
 довільних, з дотриманням пропорцій, розмірів; 

При репродукуванні та тиражуванні гербів має бути збережена кольорова та 
графічна тотожність еталону та його опису, затвердженого сесією ради. 

5. Зображення гербів відтворюється: 
 на фасаді будинку ради; 
 у сесійній залі ради та приміщеннях органів виконавчої влади; 
 бланках, штампах представницьких та виконавчих органів; 
 офіційних виданнях ради та органів виконавчої влади; 
 центральних магістралях при в'їзді на територію громади. 
6. Зображення герба використовується: 
 як елемент святкового оформлення адміністративного центру громади 

під час урочистих церемоній та свят; 
 на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, дипломах, 

відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту, 
тощо. 

7. Використання герба Наталинської територіальної громади 
підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами з метою 



національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування 
національної самосвідомості, або з комерційною метою: реклама товару, 
фірми, виготовлення сувенірної продукції можливе тільки з дотриманням 
пропорцій розмірів затвердженого зображення. 

8. У випадку наруги над гербом Наталинської територіальної громади, на 
фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається 
адміністративне стягнення або покарання у визначеному законами України 
порядку. 
  

ІІІ. ОПИС ПРАПОРА НАТАЛИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Загальна композиція прапора Наталинської територіальної громади 
гармонує з геральдичним рішенням побудови прапора села Наталине, 
затвердженого  рішенням XVII сесії Наталинської сільської ради від 14 
червня 2007 року. Пропорції прапора Наталинської територіальної громади у 
відповідності до сучасних вимог узгоджені з розмірами Державного прапора 
України. Кольори і розміщення смуг на прапорі відтворено у відповідності із 
зображенням родового герба Черткових. Із нижнього правого кута по колу 
розташовані 5 рівнопропорційних смуг, вузькі на початку і широкі по краях, 
у послідовності: червона, зелена, біла, зелена, червона. Кожна кольорова 
смуга відокремлена одна від іншої золотою лінією.  

.  
 

 
 
 

ІV. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРА НАТАЛИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 

 

1. Цей порядок, відповідно до історичної традиції та сучасної 
міжнародної практики, визначає правовий статус прапора Наталинської 
територіальної громади, регламентує порядок його використання, відтворення 
та тиражування. 

2. Прапор є офіційним символом Наталинської територіальної громади, 
який наслідує історичну традицію побутування земельної символіки і 
використовується в якості офіційного символу органів місцевого 
самоврядування. 

3. Прапор встановлюється у сесійній залі Наталинської сільської ради, у 
службовому кабінеті голови органу місцевого самоврядування, а на час 



проведення урочистостей вноситься до відповідних приміщень або 
визначених місць розташування. 

4. Репродукування та тиражування прапора здійснюється:  
 у вигляді кольорового, чорно-білого зображення; 
 довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 
 довільних, з дотриманням пропорцій, розмірів. 

При репродукуванні та тиражуванні прапора має бути збережена кольорова 
та графічна тотожність оригіналу та його опису, затвердженого сесією 
сільської ради. 

5.  Прапор піднімається на шпилі у відведеному місці на прилеглій 
території до будинку Наталинської сільської ради: 

 у дні державних свят України; 
 під час проведення сесії Наталинської сільської ради; 
 прийому офіційних делегацій; 
 урочистих церемоній та свят.  

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора 
України (прапору області або/та прапор району) і прапору громади, останній 
не може перевищувати за розмірами Державний прапор України (прапор 
області або/та прапор району) і розміщується справа від нього (них), з боку 
глядача. У випадку одночасного підняття прапора Наталинської 
територіальної громади та прапора адміністративного центру, 
старостинського округу, села або селища, організації, фірми, установи, якщо 
вони розташовані поруч, цей прапор не повинен перевищувати розміри 
прапора громади і розташовуватися справа від нього, з боку глядача. Прапор 
Наталинської територіальної громади може бути піднятий під час церемоній та 
інших урочистих заходів, які проводять представницькі та виконавчі органи 
влади, громадські об'єднання, підприємства, установи та організації 
незалежно від форм власності. 

6. Прапор Наталинської територіальної громади використовується: 
 як елемент святкового оформлення адміністративного центру громади, 

сіл та селищ Наталинської територіальної громади під час урочистих 
церемоній та свят; 

 під час проведення регіональних господарських, політичних, 
культурних, спортивних та інших заходів; 

 офіційними делегаціями Наталинської територіальної громади в 
обласних, загальноукраїнських, міжнародних акціях у сфері політики, 
бізнесу, культури та спорту; 

 під час урочистої церемонії присяги новообраного голови органу 
місцевого самоврядування. 

7. Використання прапора Наталинської територіальної громади 
підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами з метою 
національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування 
національної самосвідомості, або з комерційною метою: реклама товару, 
фірми, виготовлення сувенірної продукції можливе тільки з дотриманням 
пропорцій розмірів затвердженого зображення. 



8. У випадку наруги над прапором Наталинської територіальної громади 
на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається 
адміністративне стягнення або покарання у визначеному законами України 
порядку. 

 
 

V. ОПИС ШТАНДАРТА НАТАЛИНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Штандарт Наталинського сільського голови являє собою трикольорове 
полотнище прямокутної форми з співвідношенням сторін 1:1. Вертикальні 
смуги на штандарті розташовані у наступній послідовності: зелена, біла, 
червона, які відокремлені одна від іншої вертикальними золотими лініями. 
Зелена, біла, червона смуги однакового розміру. 

 
У центрі штандарта розміщено герб Наталинської територіальної громади. 
Штандарт є офіційним символом і атрибутом влади керівника органу 
місцевого самоврядування  

 
VІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ШТАНДАРТУ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

1. Дане Положення відповідно до історичної традиції та сучасної 
міжнародної практики визначає правовий статус штандарту, регламентує 
порядок його використання. 

2. Штандарт є офіційним символом і атрибутом влади керівника органу 
місцевого самоврядування. 

3. Штандарт встановлюється у службовому кабінеті голови органу 
місцевого самоврядування. 

4. Штандарт використовується, за умови присутності Наталинського 
сільського голови: 

 у дні державних свят України; 
 під час проведення сесії Наталинської сільської ради; 
 прийому офіційних делегацій; 
 урочистих церемоній та свят;  
 під час присяги новообраного голови органу місцевого 

самоврядування. 
5. Виключне право на використання штандарту належить Наталинському 

сільському голові. Будь-яке використання або відтворення зображення 
штандарту без спеціальної згоди з чинним сільським головою не 
дозволяється. 



6. У випадку наруги над штандартом Наталинського сільського голови, 
на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії, накладається 
адміністративне стягнення або покарання у визначеному законами України 
порядку. 

 

VІІ. СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ  
 

Золотий – ознака багатства, добробуту, сили, верховенства. 
Срібний (білий) – ознака чистоти, непорочності. 
Зелений – ознака достатку, волі, надії, радості, 
Червоний – ознака великодушності, мужності, відваги, сміливості. 
Синій –  ознака вірності, чесності, шляхетності, бездоганності. 

 

 
СИМВОЛІКА СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ НАТАЛИНСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 
 

I. СИМВОЛІКА СОСНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом Соснівського старостинського округу є герб села Соснівка, 
затверджений рішенням Соснівської сільської ради від 06.08.2008 року № 
188, який відповідно до сучасних вимог, має форму іспанського щита, який 
вписано у золотий декоративний картуш, що увінчаний золотою короною із 
злакових колосків. Щит герба має одне поле - блакитного кольору, умовно 
розділене на дві частини гусарською шаблею, де розташовані зображення: 

• у верхній правій частині щита – стилізоване золоте зображення ківера; 
• у нижній лівій частині щита – золоте зображення колосків пшениці. 
• В нижній частині картуша розміщено стрічку синього кольору з 

написом срібними літерами «село Соснівка Красноградського району», а 
також напис срібними літерами «1764». На картуші розміщено стрічку 
синього кольору з написом срібними літерами «село Соснівка 
Красноградського району».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Золоте стилізоване зображення ківера і гусарської шаблі відображає 
факт заснування поселення Циглерівка у 1764 році підполковником 
курського гусарського полку фон Циглером. 

Золоте зображення колосків пшениці є ознакою сільськогосподарської 
направленності жителів села  з давніх часів. Срібний напис на картуші герба 
«1764» – символізує рік заснування поселення Циглерівка, з 1944 року - 
Соснівка. 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапором Соснівського старостинського округу є прапор села Соснівка,  
затверджений рішенням Соснівської сільської ради від 06.08.2008 року № 
188, який являє собою квадратне однольорове полотнище із співвідношенням 
сторін 1:1. Кольори прапору відтворено у відповідності до кольорів герба 
села Соснівка.  

 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
Прапор Соснівського старостинского округу створено з урахуванням 

історичної традиції. Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним 
вимогам, загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням 
побудови герба, а кольорова гама прапора - з гербовими барвами.  

 
СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 

 

Золотий – ознака багатства, добробуту, сили, верховенства. 
Синій – ознака вірності, чесності, бездоганності. 
Срібло (білий) – ознака чистоти, непорочності. 
 
 
II. СИМВОЛІКА ВОЛОДИМИРІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 

ОКРУГУ 
 

ОПИС ГЕРБА 
 Гербом Володимирівського старостинського округу є герб села 

Володимирівка, затверджений рішенням XXXV сесії Володимирівської 
сільської ради V скликання від 23.06.2009 року, який відповідно до сучасних 
вимог має форму іспанського щита, який вписано у золотий декоративний 
картуш, що увінчаний золотою короною із злакових колосків. Щит герба  



розділено золотим перевернутим вилоподібним хрестом на 3 частини з 
використанням 3 кольорів: зеленого, червоного та білого, де розташовані 
зображення: 

- у 1-ому зеленому полі: золотих колосків пшениці із трьома 
восьмипроменевими золотими зірками; 

- у 2-ому червоному полі – соняшник із трьома восьмипроменевими 
золотими зірками; 

- у 3-ому білому полі – яблуня із шістьма восьмипроменевими 
червоними зірками. 

В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами 
«1756». На картуші розміщено стрічку синього кольору з написом срібними 
літерами «село Володимирівка Красноградського району».  

 

 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 
Зображення колосків пшениці і соняшника є ознакою 

сільськогосподарської направленості діяльності жителів сучасної території 
села з давніх часів. 

Зображення яблуні символізує розвинуте садівництво на території села. 
Зображення дванадцяти восьмипроменевих зірок відображає факт 

входження земель сучасного села до території Вольностей Війська 
Запорізького та існування на його теренах «зимових» поселень козаків. З 
1734 року сучасна територія села входила до складу Самарської, а з 1768 
року до Орільської паланок Вольностей Війська Запорізького. 

Срібний напис на картуші герба «1756» символізує рік відновлення 
поселення на сучасній території села Володимирівка. 

 
ОПИС ПРАПОРА 

 

Прапором Володимирівського старостинського округу є прапор села 
Володимирівка, затверджений рішенням XXXV сесії Володимирівської 
сільської ради V скликання від 23.06.2009 року, який являє собою квадратне 
трикольорове полотнище із співвідношенням сторін 1:1. Кольори та 



зображення на прапорі відтворено у відповідності до зображень і кольорів 
герба.  

 

 
 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Прапор створено з урахуванням історичної традиції. Пропорції прапора 
відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна композиція прапора 
гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а кольорові гами 
прапора -з гербовими барвами. 

 
СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 

 

Золотий (жовтий) – ознака  багатства, добробуту, сили, верховенства; 
срібло (білий) – ознака чистоти, непорочності; 
зелений – ознака достатку, волі, надії, радості; 
червоний – ознака великодушності, мужності, відваги, сміливості; 
синій (блактиний) –  ознака вірності, чесності, бездоганності. 
 
 

III. СИМВОЛІКА КОБЗІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ 

 
ОПИС ГЕРБА 

Гербом Кобзівського старостинського округу є герб села Кобзівка, 
затверджений рішенням ХХІХ сесії Кобзівської сільської ради V скликання 
від 23.01.2009 року, який відповідно до сучасних вимог, має форму 
іспанського щита, який вписано у золотий декоративний картуш, що 
увінчаний золотою короною із злакових колосків. Щит герба розділено 
стилізованою золотою колодкою Ордена Держави - звання Героя України, на 
2 частини,                                з використанням 2 кольорів - червоного та 
синього, де розташовані зображення: 

- у 1-ому червоному полі – золотої кобзи із шістьма восьмипроменевими 
золотими зірками; 

- у 2-ому синьому полі – золотих колосів пшениці із шістьма 
восьмипроменевими золотими зірками. 



В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами 
«1780». На картуші розміщено стрічку синього кольору з написом срібними 
літерами «село Кобзівка Красноградського району».  

 

 
 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
Стилізована золота колодка Ордена Держави - звання Героя України, що 

поділяє гербовий щит на 2 частини, символізує особистий внесок в розвиток 
населеного пункту мешканця села – керівника сільськогосподарського 
підприємства, Героя України, Гулого Івана Михайловича. Складовими 
стилізованої золотої колодки Ордена Держави - звання Героя України є 
золоті цеглини, що символізують безпосередній внесок кожного мешканця 
громади в соціально-економічний розвиток населеного пункту. 

Золоте стилізоване зображення кобзи відображає назву села та 
символізує культурну спадщину її території, яка своїм корінням походить із 
далекого минулого. 

Зображення колосків пшениці - ознака сільськогосподарської 
направленості діяльностті жителів сучасної території села з давніх часів. 

Зображення дванадцяти восьмипроменевих зірок відображає факт 
входження села Кобзівка до території Вольностей Війська Запорізького та 
існування на її теренах «зимових» поселень козаків. З 1734 року землі 
сучасної території села Кобзівка входили до складу Самарської а пізніше - 
Орільської паланок Вольностей Війська Запорізького. 

Срібний напис на картущі герба «1780» символізує рік відновлення 
поселення на сучасній території села Кобзівка. 

 
ОПИС ПРАПОРА 

 

Прапором Кобзівського старостинського округу є прапор села Кобзівка, 
затверджений рішенням ХХІХ сесії Кобзівської сільської ради V скликання 
від 23.01.2009 року, який являє собою квадратне трикольорове полотнище із 
співвідношенням сторін 1:1. Кольори та зображення на прапорі відтворено у 
відповідності до зображень і кольорів герба села Кобзівка.  

 



 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора Кобзівського старостинського округу відповідають 
сучасним геральдичним вимогам, загальна композиція прапора гармонує з 
геральдичним рішенням побудови герба, а кольорові гами прапора - з 
гербовими барвами. Прапор створено з урахуванням історичних традицій. 

 
 
 

СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 
 

золотий (жовтий) – ознака - багатства, добробуту, сили, верховенства. 
червоний – ознака великодушності, мужності, відваги, сміливості. 
синій (блакитний) – ознака вірності, чесності, шляхетності, 

бездоганності. 
 
 
IV. СИМВОЛІКА МАРТИНІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 

ОКРУГУ 
 

ОПИС ГЕРБА 
 

Гербом  Мартинівського старостинського округу є герб села 
Мартинівка, затверджений рішенням ХХХІІІ сесії Мартинівської сільської 
ради V скликання від 18.03.2009 року, який відповідно до сучасних вимог 
має форму іспанського щита і який вписано у золотий декоративний картуш, 
що увінчаний золотою короною із злакових колосків. Щит герба розділено 
золотим стропилом на 2 частини, з використанням 2 кольорів: синього та 
зеленого, де розташовані зображення: 

- у 1-ому, синьому полі – золотих колосків пшениці із шістьма 
восьмипроміневими золотими зірками; 

- у 2-ому, зеленому полі – розкрита книга із шістьма 
восьмипроменевими золотими зірками. 

В нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами 
«1754». На картуші розміщено стрічку синього кольору з написом срібними 
літерами «село Мартинівка Красноградського району».  

 



 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Зображення колосків пшениці є ознакою сільськогосподарської 
направленості діяльності мешканців сучасної території села з давніх часів. 

Зображення розкритої книги символізує розвинуту культурну і 
освітянську спадщину на сучасній території села, яка своїм корінням 
походить із далекого минулого. 

Зображення дванадцяти восьмипроменевих зірок відображає факт 
входження земель сучасної території села до території Вольностей Війська 
Запорізького та існування на її теренах «зимових» поселень козаків. З 1734 
року сучасна територія Мартинівського старостинського округу входила до 
складу Самарської. а пізніше Орельської паланок Вольностей Війська 
Запорізького. 

Срібний напис на картуші герба «1754» символізує рік відновлення 
поселення на сучасній території села Мартинівка. 

 
ОПИС ПРАПОРА 

 

Прапором Мартинівського старостинського округу є прапор села 
Мартинівка, затверджений рішенням ХХХІІІ сесії Мартинівської сільської 
ради V скликання від 18.03.2009 року, який являє собою квадратне 
трикольорове полотнище із співвідношенням сторін 1:1. Кольори та 
зображення на прапорі відтворено у відповідності до зображень і кольорів 
герба.  

 



СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Прапор створено з урахуванням історичних традицій. Пропорції прапора 
відповідають сучасним геральдичним вимогам, загальна композиція прапора 
гармонує з геральдичним рішенням побудови герба, а кольорові гами 
прапора -з гербовими барвами. 

 
СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 

 

золотий (жовтий) – ознака  багатства, добробуту, сили, верховенства. 
Срібло (білий) – ознака чистоти, непорочності. 
Зелений – ознака достатку, волі, надії, радості, 
синій (блакитний) – ознака вірності, чесності, бездоганності. 
 

 
V. СИМВОЛІКА ПЕТРІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

 
ОПИС ГЕРБА 

 

Гербом Петрівського старостинського округу є герб села Петрівка, 
затверджений рішенням Петрівської сільської ради від 14.07.2007 року № 
174, який відповідно до сучасних вимог має форму іспанського щита, який 
вписано у золотий декоративний картуш, що увінчаний золотою короною із 
злакових колосків. Щит герба розділено срібними стрічками на 3 частини з 
використанням 2 кольорів: жовтого та синього, де розташовані зображення: 

- у 1-ому жовтому полі – зображення Святого апостола Петра; 
- у 2-ому синьому полі – стилізоване золоте зображення злакових 

колосків; 
- у 3-ому синьому полі – перехрестя татарської шаблі та козацької піки з 

гроном винограду. 
Зображення Святого апостола Петра виконано з використанням 

графічних комп’ютерних програм і на підставі іконописних зображень. В 
нижній частині картуша розташовано напис срібними літерами «1682». На 
картуші розміщено стрічку синього кольору з написом срібними літерами 
«село Петрівка Красноградського району».  

 



 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Зображення Святого апостола Петра символізує історичний факт 
заснування села Петрівка на землях, що належали Запорізькій Січі. У 1674 
році козаки Кальницького полку Брацлавщини після тривалого протистояння 
з польським урядом почали пошук більш затишного місця для проживання. У 
1682 році частина козацьких сімей оселилась біля річки Берестової, де, за 
свідченням істориків, на той час було дуже багато риби. Рибальство стає 
важливим засобом існування козацьких сімей. Своє поселення вони назвали 
на честь Святого апостола Петра, захисника рибалок, одного із найбільш 
шанованих християнських Святих серед козаків. 

Зображення злакових колосків є ознакою сільськогосподарської 
направленості жителів села з давніх часів. 

Зображення перехрестя татарської шаблі та козацької піки з гроном 
винограду є елементом герба Донецького пікінерського полку. З 1764 – 1796 
років село Петрівка входе до складу полку в якості Іванівській сотні. 

Срібний напис на картуші герба «1682» символізує рік заснування села 
Петрівка. 

ОПИС ПРАПОРА 
 

Прапором Петрівського старостинського округу є прапор села Петрівка,  
затверджений рішенням Петрівської сільської ради від 14.07.2007 року № 
174, який являє собою квадратне двохкольорове полотнище із 
співвідношенням сторін 1:1. Кольори на прапорі села Петрівка відтворено у 
відповідності до зображення герба села Петрівка.  

 

 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним вимогам, 
загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови 
герба, а кольорові гами прапора - з гербовими барвами. Прапор створено з 
урахуванням історичної традиції. 

 
 
 
 



 СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 
 

Золото (жовтий) - ознака багатства, добробуту, сили, верховенства. 
Синій – ознака вірності, чесності, бездоганності. 
Червоний – ознака великодушності, мужності, відваги, сміливості. 
 
 

VI. СИМВОЛІКА ПОПІВСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ 

 
ОПИС ГЕРБА 

 

Гербом Попівського старостинського округу є герб села Попівка, 
затверджений рішенням сесії Попівської сільської ради V скликання від 
23.01.2008 року № 312, який відповідно до сучасних вимог має форму 
іспанського щита, який вписано у золотий декоративний картуш, що 
увінчаний золотою короною із злакових колосків. Щит герба має одне поле - 
синього кольору, де розташовані зображення: 

- у верхній частині щита – стилізоване золоте зображення православної 
церкви із 6 золотими зірками; 

- у нижній частині щита – золоте зображення колосків пшениці із 6 
золотими зірками. 

В нижній частині картуша розміщено стрічку синього кольору з написом 
срібними літерами «село Попівка Красноградського району», а також напис 
срібними літерами «1758».  

 

 
 

СИМВОЛІКА ГЕРБА 
 

Золоте стилізоване зображення православної церкви символізує духовне 
багатство населення села Попівка, відображає факт заснування поселення на 
землях Запорізької Січі служителем православної церкви. 

Золоте зображення колосів пшениці є ознакою сільськогосподарської 
направленості жителів села з давніх часів. 



Зображення 12 золотих зірок відображає факт входження земель села 
Попівка до території Запорізької Січі, та існування на її теренах «зимових» 
поселень козаків. 

Срібний напис на картуші герба «1758» символізує рік заснування 
поселення Попівка. 

 
ОПИС ПРАПОРА 

 

Прапором Попівського старостинського округу є прапор села Попівка,  
затверджений рішенням сесії Попівської сільської ради V скликання від 
23.01.2008 року № 312, який являє собою квадратне однокольорове 
полотнище із співвідношенням сторін 1:1. Кольори прапору відтворено у 
відповідності до кольору герба села Попівка.  

 

 
 

СИМВОЛІКА ПРАПОРА 
 

Пропорції прапора відповідають сучасним геральдичним вимогам, 
загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови 
герба, а кольорова гама прапора - з гербовими барвами. Прапор села Попівка 
створено з урахуванням історичної традиції. 

 
СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ 

 

Золотий – ознака багатства, добробуту, сили, верховенства. 
Синій – ознака вірності, чесності, шляхетності, бездоганності. 
 

 

 
 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету  
Наталинської сільської ради     Анастасія  ДАНІЛОВА 
 


