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У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» __________ 2018 року         № ___ 

 

Про використання  червоно-чорного 

прапору на території  міста 

Кропивницького 

 
 

Враховуючи набуте значення червоно-чорного стяга, який об’єднує 

покоління борців за Україну – воїнів УПА і членів ОУН у боротьбі проти 

тоталітарних держав та героїв Революції гідності і новітньої російсько-

української війни. Керуючись частиною другою статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада міста Кропивницького 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Визначити червоно-чорний прапор, як стяг із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг червоного і чорного кольорів. Співвідношення ширини 

прапора до його довжини 2:3. 

2. Підіймати червоно-чорний прапор біля будинку Міської ради міста 

Кропивницького та підтримувати його у належному стані. 

3. Підіймати червоно-чорний прапор біля будівель комунальних 

підприємств, установ та закладів, що знаходяться на території міста 

Кропивницького, у певні дати, пов’язані із визначними подіями національно-

визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв, згідно з додатком. 
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4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, 

незалежно від форм власності, закладів освіти, громадських об’єднань міста 

Кропивницького вивішувати червоно-чорний прапор на будівлях у дні, 

затверджені в додатку до цього рішення. 

5. На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань 

червоно-чорний прапор піднімається в траурному оформленні – у цьому 

випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора прикріплюється 

чорна стрічка. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                                А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маламен 0999066194 
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Додаток 

до рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «___» __________ 2018 року 
 

 

Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-

визвольної боротьби та вшанування пам’яті Героїв 

 

№ 

за/п 

Дата Подія 

1.  1 січня  День народження голови Проводу ОУН –   

Степана Бандери 

2.  3 лютого Створення ОУН 

3.  5 березня Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, 

головнокомандувача УПА Романа Шухевича 

4.  21 травня День пам’яті жертв політичних репресій 

5.  Четверта неділя 

травня 

Свято Героїв 

6.  14 червня  День народження полковника Армії УНР, 

команданта УВО, першого голови Проводу 

українських націоналістів Євгена Коновальця 

7.  30 червня Проголошення Акту відновлення Української 

держави, день народження генерал-хорунжого, 

головнокомандувача УПА, голови Секретаріату 

УГВР Романа Шухевича 

8.  30 липня Створення УВО 

9.  14 жовтня День захисника України, день створення УПА 

 

 

___________________________ 


