
Опис прапора
Квадратне полотнище з двома вертикальними смугами жовтого 

й червоного кольорів. У лівій  його частині зверху – коричневий вітряк

Символіка села Красносілки 
Олександрівського району 

Кіровоградської області

Опис герба
На золотому полі коричневий вітряк. Зелена база з перехрещеними, 

вістрям угору, шаблями закінчена срібною хвилястою балкою



Пояснення символіки

Г
ерб села Красносілки, увінчаний снопом жита-пшениці, пе- 
рев’язаний тугим перевеслом, указує на те, що село зай-
мається хліборобською справою. На жовтому полі, вписа-
ному в коричневий картуш, – млин-вітряк, який нагадує про 
те, що село не тільки вирощувало хліб, а й займалося пере-
робкою зерна на борошно. До революції (за документами 

станом на 01.01.1900 р.) на території Красносілки діяло 30 вітря-
них млинів.

На зеленому полі дві перехрещені шаблі означають, що село 
– козацького походження.

У його західній частині у свій час знаходилось козацьке укріп-
лення, яке в народі називають Замчищем. Звідси козаки робили 
сміливі напади на турків і татар. Місцезнаходження Замчища ко-
заки й місцеві жителі тримали в суворій таємниці. Та знайшовся 
зрадник, який за золоту статуетку «Козак на коні» видав таємни-
цю козацького укріплення. Після того вороги напали на Замчище 
і зруйнували його. Та поселення не зникло. Воно одержало в на-
роді назву Ташлицька Слобода, в якій продовжували жити люди, 
народжувати дітей, ростити хліб...

Зелене поле за його формою означає не тільки те, що млини 
ставили на підвищеній місцевості, а й символізує кургани невідо-
мого походження, яких на сході й заході, за селом, знаходилось 
на менше п’яти. Уцілів один. Усі інші були розорані плугами, лише 
помітні пагорби залишились на полях.

Срібна хвиляста балка символізує річку Сухий Ташлик, яка з 
півдня на північ розділяє село навпіл. На прямокутному полотнищі 
прапора з древком розміщена одна із основних фігур. Герб жовто-
го кольору, а також 1/2 його частина – червоного. 

Застосовані в символіці кольори означають: жовтий – багат- 
ство, справедливість, великодушність; зелений – свобода, доста-
ток та надію; срібний – стихія води; червоний – хоробрість, муж-
ність і безстрашність.

Автор – Василь Білошапка, 
член Українського геральдичного товариства,

член комісії з питань символіки Кіровоградської обласної ради.
Затверджено рішенням XXVII сесії Красносілківської сільської 

ради IV скликання від 21 березня 2006 року № 228.



Фрагмент топографічної 
карти Красносілки та вид  
села з борту літака. 
Зроблено під час весняних 
сільгоспробіт 2006 року



Місце, де колись 
стояло незламне 
Замчище мужніх 

захисників  
тутешніх  

історичних місць, 
овіяне багатьма 

легендами 
й таємницями...



Багачевий яр (фото угорі) та Іванів став 
теж оточені переказами про минуле Красносілки





Таким тепер є урочище 
Чернеча з рештками старої криниці





Саме тут проходить 
знаменитий чумацький шлях





Тут був панський ставок (фото угорі) 
і залишки панської греблі



Стоять: Іван Васильович 
Бойко – голова Красносіл-
ківської сільради, Трохим 

Гнатович Кравченко –  
житель села (зліва направо), 

сидять: Іван Іванович Со-
пільник – секретар Красно-

сілківської сільради, Федір 
Гнатович Кравченко –  

житель села (зліва направо)

Родина Кравченків –  
Гнат Федорович та Уляна 

Павлівна, 1920-ті  роки

Учасники Першої світової війни. Жи-
тель Красносілки Григорій Гнатович 
Кравченко (зліва) та рекрут з Києва 
(прізвище невідоме), 
7 червня 1916 рік



Макет красносілківського вітряка, 
який знаходиться серед головних експонатів 

Олександрівського районного музею



У чарівних, затишних і заповітних місцях 
тече річка Сухий Ташлик



У цих місцях люди жили споконвіку.
Старі панські верби зберігають 

пам’ять про події давноминулих літ
(на фото праворуч)

Красносілка, якою її бачив 
художник-аматор у 60-ті роки





Лист жителя Красносілки  П. М. Фундерата до рідної сестри в роки голодомору



Обличчя народного лиха...
Жителька Красносілки  

Олександра Митрофанівна  
Оксанич, яка пережила  

жахливий голодомор 30-х років 



Школярі післявоєнного періоду, 1947 рік 

Святкування 40-річчя колгоспу «Шляхом Леніна»



Григорій Прохоров



У запеклих боях  
за визволення  

Красносілки  
від німецько- 

фашистських  
загарбників  

загинуло багато 
радянських воїнів 

різних  
національностей. 

Вони поховані  
у двох братських 

могилах,  
що знаходяться  

в селі. Серед  
загиблих –  

ще зовсім юний  
командир  

артилерійської 
батареї Григорій 

Прохоров 



«Наші війська наступали звідти...»
Мешканець Красносілки Микола Коломієць біля пам’ятника загиблим 

радянським воїнам розповідає про звільнення села

Меморіал жителям Красносілки, які загинули  
в роки Великої Вітчизняної війни,  
та куточок Слави в шкільному кабінеті історії





Засідання методичної ради школи в наші дні
проводить заступник директора В. Б. Дишлева

Учитель історії Анатолій Дейнеко
веде останній урок у 10 класі. Фото 1964 року



У селі поступово відроджується забуте духовне 
життя і традиції православних свят





Красносілківська загальноосвітня школа 
є одним із кращих навчальних закладів району





Сьогодні, як і завжди,  
Красносілка живе працею 

своїх трударів, адже  
недарма кажуть:  

«Буде хліб на столі –  
буде й пісня...»



Красносілка з висоти пташиного польоту.
Фото з борту літака сільської авіації, 2006 рік



Мальовничі краєвиди рідного села



Село наше Красне...


