
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження герба та прапора Дніпропетровської області 

 

На виконання рішення обласної ради №441-17/ХХШ від 28.09.2001 

року "Про символіку Дніпропетровської області", беручи до уваги потребу 

органів місцевого самоврядування, державної влади, підприємств та 

організацій у високохудожніх територіальних та регіональних символах, які 

відображають багату історію, неповторні культурні, соціально-економічні 

особливості та традиції Дніпропетровщини, обласною радою проведена 

робота по створенню герба та прапора області. 

У лютому 2002 року були підведені підсумки обласного конкурсу на 

кращі проекти герба та прапора області, переможцем відзначено автора ідеї 

та історичного обгрунтування символіки області - О.Ю.Потапа. 

Після проведення геральдичної експертизи товариством "Геральдична 

палата", м. Київ, висновків спеціалістів геральдичної справи інституту історії 

України національної Академії наук України щодо відповідності проектів 

герба та прапора області правилам та законам геральдики, поєднання 

історичних традицій героїчного минулого козацького краю та сучасного 

розвитку Дніпропетровщини, були доопрацьовані та виготовленні еталонні 

зображення Великого, Середнього та Малого гербів, та прапора 

Дніпропетровської області, розроблені положення щодо їх використання. 

Враховуючи велике суспільно-політичне значення символіки в 

утвердженні місцевого самоврядування, відповідно до статті 22 та п.14 ч.1 

статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу 

Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні" від 

18 травня 2000 року, розглянувши пропозиції постійної комісії облради з 

питань науки, культури, освіти, охорони здоров'я, молоді і спорту, обласна 

рада в и р і ш и л а: 

1. Затвердити: 

1.1. Герб (Великий, Середній та Малий) Дніпропетровської області 

(додаток 1); 

1.2. Положення про герб Дніпропетровської області (додаток 2); 

1.3. Прапор Дніпропетровської області (додаток 3); 

1.4. Положення про прапор Дніпропетровської області (додаток 4). 

2. Доручити загальному відділу виконавчого апарату обласної ради 

організувати виготовлення еталонного зразка герба та прапора 

Дніпропетровської області до 01.05.2002 року. 



3. Відділам виконавчого апарату обласної ради до 01.05.2002 року 

розробити Положення щодо використання символіки Дніпропетровської 

області юридичними та фізичними особами у тому числі з комерційною 

метою. 

4. Передати геральдичні зразки гербів (Великого, Середнього та 

Малого), та прапора області з комплектом документів на зберігання до 

Дніпропетровського державного історичного музею ім. Д.І.Яворницького. 

5. Звернутись до комісії державних нагород та геральдики при 

Президентові України щодо включення символіки Дніпропетровської області 

до Державного геральдичного реєстру України. 

6. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступнику голови 

Дніпропетровської обласної ради А.М.Малій. 

 

 

Голова обласної ради                                                Е.ДУБІНІН 

 

 

м. Дніпропетровськ  

19 березня 2002 року  

№ 518-22/XXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Дніпропетровської 

обласної ради 

від 19 березня 2002 року 

№ 518-22/XXIII 

 

ПРОЕКТ  

герба Дніпропетровської області 

Проект великого герба 

 

  

 

 

Проект середнього герба 

  

 

Проект малого герба 

  

 

 

 

  

 

 

 

Керівник секретаріату                                         В.ХРАМЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Дніпропетровської 

обласної ради 

від 19 березня 2002 року 

№ 518-22/XXIII 

ПОЛОЖЕННЯ 

про герб Дніпропетровської області 

 

1. Герб Дніпропетровської області розроблений в трьох різновидах: 

"Великий герб", "Середній герб" та "Малий герб". Герб являє собою щит, 

праворуч скошений перев'язом, утвореним сполученням золотої 

полум'яподібної лінії на синьому тлі та синьої хвилеподібної лінії на 

срібному тлі. Верхнє синє поле щита усіяне дев'ятьма золотими 

восьмипроменевими зірками (4:3:2), на нижньому срібному полі - козак у 

малиновому однострої (одязі) з рушницею на плечі та шаблею при боці. 

Щит розміщено на золотому картуші українського барокового 

орнаменту, отороченому наметом, утвореним синьо-золотим (праворуч) та 

червоно-срібним (ліворуч) листям аканту, і коронований бурелетом — 

мантійним куполом, утвореним перевитими синьо-жовтими стрічками, - в 

обрамленні золотого колосся та дубового листя, вгорі між ними - зображено 

Малий Державний герб України — Золотий Тризуб на синьому тлі. 

2. Герб області є регіональним символом. Оригінал герба (кольоровий 

та чорно-білий малюнки), його опис та це Положення зберігаються в 

обласній раді і є доступними для ознайомлення зацікавленим особам. 

3. Власником герба є обласна рада. 

4. При відтворенні герба Дніпропетровської області, незалежно від 

розмірів або техніки виконання, має бути збережена його кольорова та 

образотворча відповідність опису та одному з оригіналів. 

5. Припускається відтворення герба: 

в кольоровому або монохромному, об'ємному чи графічному вигляді; 

у різноманітній техніці виконання та з різноманітних матеріалів;  

відмінних від взірців розмірів за умов зберігання пропорцій 

зображення. 

6. Зображення герба Дніпропетровської області розміщується: 

на будівлях Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації; 

у залах засідань Дніпропетровської облради та Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, службових кабінетах їх керівників; 

на печатках, штампах та бланках органів представницької та виконавчої 

влади Дніпропетровської області (за винятком випадків, коли чинним 

законодавством передбачено зображення державного герба України); 

на офіційних друкарських виданнях органів представницької та 

виконавчої влади Дніпропетровської області; 

на вказівниках кордонів області при в'їзді в її межі. 

7. Припускається використання зображення герба: 



на Почесних грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних 

документах, що видаються органами представницької та виконавчої влади 

Дніпропетровської області; 

на краєзнавчих виданнях, на особистих бланках депутатів обласної 

ради, бланках представницької та виконавчої влади; 

як святкового оформлення виставок та інших заходів, спрямованих на 

формування національної самосвідомості громадян, державного та 

регіонального патріотизму. 

8. Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки 

затверджене обласною радою зображення герба. 

9. Допускається використання зображення герба Дніпропетровської 

області юридичними та фізичними особами з комерційною метою (у тому 

числі для реклами товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції тощо) на 

підставі відповідної угоди з обласною радою. 

Порядок використання герба області в комерційних цілях визначається 

розпорядженням голови обласної ради. 

10. Виключне право на використання герба належить обласній раді. 

Автор герба не має права на його тиражування в жодному вигляді. 

11. Не дозволяється використання герба без спеціальної згоди обласної 

ради у випадках, не передбачених цим Положенням. 

12. Малюнок, сюжет герба можуть бути змінені лише згідно з 

рішенням обласної ради.  

 

 

 

Керівник секретаріату                                             В.ХРАМЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення Дніпропетровської 

обласної ради 

від 19 березня 2002 року 

№ 518-22/XXIII 

 

ПРОЕКТ  

прапора  Дніпропетровської області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник секретаріату                                          В.ХРАМЦОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення Дніпропетровської 

обласної ради 

від 19 березня 2002 року 

№ 518-22/XXIII 

ПОЛОЖЕННЯ  

про прапор Дніпропетровської області 

 

1. Прапор Дніпропетровської області є офіційним атрибутом 

(символом), що відображає історію і традиції області. 

2. Прапор, являє собою прямокутне полотнище із співвідношенням 

сторін 2:3, утворене правобічним перев'язом, який здійснює поділ полотнища 

на синю (верх ліворуч) та срібну (білу, нижню, праворуч) - смуги. 

Фігури (зображення) на прапорі відтворюють всі графічні елементи Малого 

Герба Дніпропетровської області. 

Верхівка древка прапора увінчана навершям у вигляді металевої, 

краплиноподібної фігури, виконаної контурно. До неї внесено (виконане у 

металі з залученням емалі) зображення Малого Герба Дніпропетровської 

області. 

3. Еталонний зразок прапора області встановлюється у службовому 

кабінеті голови обласної ради, а на час скликання сесії — вноситься до 

сесійного залу. 

4. Прапор області піднімається: 

на будинках обласної ради та - обласної державної адміністрації — 

постійно; 

на будинках органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

підприємств, закладів, установ та організацій Дніпропетровської області в дні 

державних і місцевих свят, урочистих церемоній, під час проведення 

прийому офіційних делегацій, спортивних змагань та інших святкових 

заходів переважно обласного значення. 

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття прапорів України 

та області, прапор області не може перевищувати за розмірами Державний 

прапор України і розмішується праворуч від нього (з боку глядача). 

5. Припускається використання зображення прапора: 

на Почесних грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних 

документах, що видаються органами представницької та виконавчої влади 

Дніпропетровської області; 

на краєзнавчих виданнях, на особистих бланках депутатів обласної 

ради, бланках представницької та виконавчої влади; 

як святкового оформлення виставок та інших заходів, спрямованих на 

формування національної самосвідомості громадян, державного та 

регіонального патріотизму. 

6. Юридичні та фізичні особи можуть використовувати тільки 

затверджений обласною радою зразок прапора області. 



7. Допускається використання зображення прапора Дніпропетровської 

області юридичними та фізичними особами з комерційною метою (у т.ч. для 

реклами товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції, тощо) на підставі 

відповідної угоди з обласною радою. 

Порядок використання Прапора області в комерційних цілях 

визначається розпорядженням голови обласної ради. 

8. Виключне право на використання прапора (або його зображення) 

належить обласній раді. 

Автор прапора не має права на його тиражування в жодному вигляді. 

9. Не дозволяється без спеціальної згоди обласної ради використання 

прапора у випадках, не передбачених цим Положенням. 

10. Малюнок, сюжет прапора можуть бути змінені лише згідно з 

рішенням обласної ради. 

11. Репродукування та тиражування обласного прапора здійснюється:  

у вигляді кольорового, чорно-білого зображення;  

довільною технікою виконання з різноманітних матеріалів;  

довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів. 

При репродукуванні та тиражуванні обласного прапора має бути 

збережена кольорова та геральдична тотожність оригіналу та його опису. 

 

 

 

Керівник секретаріату                                          В.ХРАМЦОВ 

 


