
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2016 
Про символіку Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

1. Заснувати емблему і прапор Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
штандарт Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

2. Затвердити такі, що додаються: 
Опис емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Малюнок емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Опис прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Малюнок прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Опис штандарта Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Малюнок штандарта Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
Порядок використання емблеми і прапора Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та штандарта Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 вересня 2003 

року № 950 «Про символіку Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи». 

 
Президент України П.ПОРОШЕНКО 
16 вересня 2016 року 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                 Указом Президента України 

                                                            від 16 вересня 2016 року №395/2016 
  

ОПИС 
емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Емблемою Державної служби України з надзвичайних ситуацій є рівносторонній 
розширений хрест жовтогарячого кольору. У центрі хреста розміщено синій круг зі 
Знаком Княжої Держави  Володимира Великого в  обрамленні вінка з дубового листя. 
Діаметр круга становить 1/2 висоти хреста. 
Зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, облямівка сторін хреста та 

вінок золотого кольору. 
На сторонах хреста зображено рівнобічні трикутники синього кольору,  кожен із яких 

спрямований верхівкою до центру емблеми. 
 
Глава Адміністрації  Президента України І.РАЙНІН 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                 Указом Президента України 

                                                             від 16 вересня 2016 року №395/2016 
МАЛЮНОК 

емблеми Державної служби України з надзвичайних ситуацій 



 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                               Указом Президента України 

                                                         від 16 вересня 2016 року №395/2016 
ОПИС 

прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Прапором Державної служби України з надзвичайних ситуацій є прямокутне біле 
полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. 
На лицьовій стороні у верхній лівій чверті прапора розміщено зображення двох 

рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, а в центрі вільного поля – 
емблему Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зображення емблеми 
становить 1/2 ширини полотнища. 
Сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні. 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                Указом Президента України 

                                                              від 6 вересня 2016 року №395/2016 
МАЛЮНОК 

прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій 



 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                          Указом Президента України 

                                                      від 16 вересня 2016 року №395/2016 
ОПИС  

штандарта Голови Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій 

Штандартом Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – 
штандарт) є біле полотнище розміром 90 х 90 см, закріплене на дерев’яному древку 
чорного кольору висотою 250 см. 
У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. Висота емблеми становить 2/3 ширини полотнища. 
По периметру полотнища – лиштва золотистого кольору у вигляді орнаменту з дубового 

та калинового листя. Краї полотнища, крім верхнього, прикрашено бахромою золотистого 
кольору. 
Сторони полотнища ідентичні. 
Верхівка древка стріловидна з жовтого металу, у центрі якої вміщено малий Державний 

Герб України. Поле щита малого Державного Герба України покрито емаллю синього 
кольору. 
Полотнище прикріплюється до основи верхівки древка за допомогою шнура, з’єднаного 

з дерев’яним стрижнем, вміщеним у верхньому краї полотнища. 
Підток древка жовтого металу у вигляді зрізаного конуса. 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                               Указом Президента України 

                                                           від 16 вересня 2016 року №395/2016 
МАЛЮНОК 

штандарта Голови Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій 

 

  
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                Указом Президента України 

                                                           від 6 вересня 2016 року №395/2016 



ПОРЯДОК 
використання емблеми і прапора Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та штандарта Голови Державної служби 

 України з надзвичайних ситуацій 

1. Емблема і прапор Державної служби України з надзвичайних ситуацій є офіційними 
відмітними символами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що вказують 
на належність до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

2. Емблема Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 
розміщується у службовому кабінеті Голови Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, залі засідань колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
використовується на прапорі Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

штандарті Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 
може відтворюватися на відомчих заохочувальних відзнаках, нагрудних знаках, на 

транспортних, зокрема спеціальних транспортних, засобах, будинках і спорудах 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, знаках розрізнення на форменому 
одязі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. 

3. Прапор Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановлюється в залі 
засідань колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій, може 
встановлюватися у кабінетах керівників територіальних органів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, закладів, установ, організацій, що належать до сфери 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, може встановлюватися 
на будинках і спорудах, де розміщується Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, та використовуватися під час проведення офіційних заходів і урочистих 
церемоній. 

4. Зображення емблеми і прапора Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
може відтворюватись при оформленні будинків і споруд, де розміщується Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій, на друкованій, рекламно-інформаційній та 
сувенірній продукції, кіно-, відео- і фотоматеріалах, що видаються (виготовляються) 
Державною службою України з надзвичайних ситуацій або на її замовлення, в оформленні 
офіційних веб-сайтів, а також в інших випадках за рішенням Голови Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій. 

5. Відтворення зображень емблеми і прапора Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій може бути виконано в одноколірному варіанті і допускається у розмірах, що 
відповідають меті їх застосування, із додержанням встановлених пропорцій. 

6. Штандарт Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
встановлюється в кабінеті Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
може використовуватися під час проведення урочистих заходів за участю Голови 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також за його розпорядженням під 
час важливих подій державного значення. 

 
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН 

 


