
 
У К Р А Ї Н А 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 

Р І Ш Е Н Н Я 
(Х сесія V скликання) 

Від 28.02.2007 № 903 

 

Про символіку міста Кривого Рогу 
 

З метою відображення історичних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей і 

традицій міста Кривого Рогу, впорядкування використання місцевої символіки, керуючись ст.22 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити: 

- перелік символіки міста (додаток 1 ); 

- Положення про герб міста ( додаток 2 ); 

- ескіз та Положення про прапор міста ( додатки 3,4 ); 

- ескіз та Положення про печатку міста (додатки 5,6 ). 

2. Рішення міської ради від 20.05.1998 № 30 "Про символи міста" вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

культури та духовності (Берлін В.М.), координацію роботи - на заступника міського голови 

Гончарука Г.П. 

 

 

Міський голова  Ю.Любоненко 

 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

ПЕРЕЛІК СИМВОЛІКИ МІСТА 
1. Герб міста Кривого Рога 

2. Прапор міста Кривого Рога 

3. Печатка міста Кривого Рога 

 

 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕРБ МІСТА 

 

1. Положення про герб міста (надалі - Положення ) розроблено керуючись Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні". 

2. Герб міста є історичним символом міста, офіційним атрибутом міського самоврядування. 

3. Еталон герба в авторському виконанні та супровідні документи ( положення, опис ) 

зберігаються у комунальному закладі "Міський історико-краєзнавчий музей" і мають вільний 

доступ для ознайомлення мешканців міста. 

4. Репродукування та тиражування міського герба 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 міського герба має бути збережена кольорова та графічна 

тотожність еталона та його опису. 



5. Зображення герба відтворюється : 

- на фасаді будинку міської ради; 

- у сесійному залі міської ради та в залі засідань виконкому міськради; 

- на бланках, штампах та печатці міської ради; 

- на офіційних виданнях міської ради, у міській пресі; 

- на приміщеннях головпоштамту, автобусного вокзалу, центральних шляхах при в'їзді до міста: 

- на міському комунальному та муніципальному (міліція, зв'язок, невідкладна медична допомога) 

транспорті. 

6. Зображення герба міста використовується : 

- як елемент святкового оформлення міста під час урочистих церемоній та свят ( День міста, 

фестивалі, виставки тощо); 

- на дипломі Почесного громадянина міста, вітальних листах, важливих історичних документах; 

- з комерційною метою відповідно до порядку сплати збору за право використання місцевої 

символіки. 

7. Виключні права на використання герба належать міській раді. 

8. Не дозволяється без спеціальної згоди міської ради використання герба міста у випадках, 

непередбачених цим Положенням. 

 
Додаток 4 

до рішення міської ради 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАПОР МІСТА 

 

1. Положення про прапор міста (надалі - Положення ) розроблено керуючись Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні". 

2. Прапор міста є офіційним атрибутом (символом) міського самоврядування. 

3. Прапор міста (оригінал ) встановлюється у службовому кабінеті міського голови, на час 

скликання сесії вноситься до сесійної зали. 

4. Репродукування та тиражування міського прапора здійснюється : 

- у вигляді кольорового, чорно-білого зображення; 

- довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 

- довільних ( з дотриманням пропорцій 1:1) розмірів. 

При репродукуванні та тиражуванні міського прапора має бути збережена кольорова та 

графічна тотожність оригіналу та його опису. 

5. Прапор піднімається на шпилі будинку міської ради та виконкому : 

- в дні державних свят України; 

- під час офіційних делегацій; 

- урочистих церемоній та свят. 

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття прапорів України та міста, прапор міста не 

може перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується праворуч від нього ( 

з боку глядача ). 

У випадку одночасного підйому прапора міста та інших прапорів (якщо вони розташовані 

поруч) останній прапор повинен не перевищувати розміри прапора міста і розташовуватися 

праворуч від нього. 

6. Прапор міста може бути піднятий під час церемоній та інших урочистих заходів, які 

проводять представницькі та виконавчі органи влади, міські громадські об'єднання, підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності. 

7. Прапор міста використовується : 

- як елемент святкового оформлення міста під час урочистих церемоній та свят (День міста, 

фестивалі, виставки тощо); 

- з метою патріотичного, гуманістичного, естетичного виховання та формування національної 

самосвідомості громадян України; 

- з комерційною метою відповідно до порядку сплати збору за право використання місцевої 

символіки. 

8. Виключні права на використання прапора міста належать міській раді. 



9. Не дозволяється без спеціальної згоди міської ради використання прапора міста у випадках, 

непередбачених цим Положенням. 

 

 
Додаток 6 

до рішення міської ради 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕЧАТКУ МІСТА 

 

1. Положення про печатку міста (надалі - Положення ) розроблено керуючись Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні". 

2. Печатка міста є офіційним атрибутом (символом) міського самоврядування. 

3. Печатка міста виготовляється в одному екземплярі і зберігається у службовому кабінеті 

міського голови. 

4. Печаткою міста скріплюються найважливіші документи міського значення: 

- урочисті акти; 

- угоди про співробітництво та товариські взаємини; 

- диплом Почесного громадянина міста; 

- вітальні листи до ювілеїв, пам'ятні адреси; 

- посвідчення до міських відзнак (подяк, грамот, дипломів, премій в галузі мистецтва і т. ін. ). 

5. Печатка міста використовується під час урочистої церемонії передачі влади новообраному 

міському голові. 

 


