
 
У К Р А Ї Н А 

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про символіку Виноградівського району 

 
 
 Відповідно до ст.22, п.14 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 18 травня 2000 року № 694/2000 «Про 

впорядкування геральдичної справи в Україні», «Методичних рекомендацій з питань 

геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад 

міст, селищ і сіл (територіальні і муніципальні символи)» Комісії державних нагород та 

геральдики, враховуючи історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві 

особливості і традиції району; результати проведеного конкурсу, народного обговорення і 

опитування, громадського слухання; пропозиції комісії з питань символіки району; 

рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної 

політики, розвитку туризму, фізкультури і спорту, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1.Затвердити ескізи символіки Виноградівського району: 

а) герб Виноградівського району (додаток 1); 

б) прапор Виноградівського району (додаток 2). 

 2.Затвердити  Положення «Про зміст, опис та порядок використання герба та 

прапора Виноградівського району» (додаток 3). 

 3.Доручити Виноградівській районній державній адміністрації: 

а) виготовити оригінали герба та прапора району, які відповідно до затвердженого 

Положення «Про зміст, опис та порядок використання герба та прапора 

Виноградівського району» зберігати у Голови Виноградівської районної ради. 

б) встановити зображення герба району на головному фасаді адмінбудинку 

Виноградівської районної ради, в залі сесійних засідань та поступово протягом 

2007-2008 років на межах сполучень Виноградівського району з іншими 

районами Закарпатської області та сусідніми державами; 



в) забезпечити роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації про 

значення символіки району, проведення в навчальних закладах заняття по 

ознайомленню з історією та символікою Виноградівського району; 

г) упровадити символіку в життя району згідно з Положенням «Про зміст, опис та 

порядок використання герба та прапора Виноградівського району»; 

д) передбачити видатки на виконання п.п. а, б, г даного пункту рішення в 

районному бюджеті. 

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молодіжної політики, розвитку туризму, фізкультури і спорту. 

 

 
 
Голова районної ради                                                     О.В.Любімов 
 
м.Виноградів, 10 липня 2007 року  
№ 197 
                                                                               
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Додаток 3 
до рішення одинадцятої сесії 
районної ради  
від 10 липня 2007 року № 197 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про зміст, опис і порядок використання герба та  

прапора Виноградівського району 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Відповідно до ст.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Виноградівської районної ради від 10 липня 2007 року № ___ «Про символіку 
Виноградівського району», зазначена в даному Положенні символіка встановлюється з 
урахуванням історичних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей і 
традицій територіальної громади району. Символіка району включає в себе герб і прапор, 
які є обов’язковими атрибутами територіальної громади, органу місцевого 
самоврядування – Виноградівської районної ради та районної державної адміністрації. 

Це положення визначає зміст і опис символіки Виноградівського району та 
встановлює порядок їх використання. Згідно пп..14 п.1 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» воно затверджується виключно на пленарному засіданні 
районної ради і може бути переглянуто, змінено лише із згодою більше половини 
депутатів від загальної чисельності ради. 

 
І.ЗМІСТ І ОПИС РАЙОННОЇ СИМОВЛІКИ. 

 
1.1.Герб Виноградівського району (історичний герб колишнього Угочанського 

комітату від 1715 по 1945 роки) являє собою іспанський щит, 
облямований бордюром золотого кольору і прикрашений 23 
золотими жолудями. Щит поділений на чотири поля. У першому 
полі срібного кольору розміщено зелене гроно винограду із 
стеблом та двома зеленими листками. У другому полі синього 
кольору – впоперек поля повернута вправо риба срібного 
кольору. У третьому полі синього кольору – золотий жолудь із 
стеблом та двома листками зеленого кольору. У четвертому полі 
срібного кольору – впоперек поля вправо повернутий чорний рак 
річки Ботар. У центрі герба на малому щиті червоного кольору 
зображений золотий лев, який крокує вправо з піднятим угору 
хвостом і вистромленим із пащі язиком, - елемент із родинного 

герба баронів Перені. Над гербовим щитом розміщені срібна геральдична лілія і дві 
червоні троянди із золотою серединкою та п’ятьма зеленими листочками. 

Герб Угочанського комітату відноситься до групи гласних, промовистих гербів. 
Тому символи й елементи на ньому відображають природні багатства та історію нашого 
району. 

 
 
1.2.Прапор Виноградівського району являє собою двостороннє полотнище білого 

кольору у співвідношенні сторін 2:3. 
У центрі полотнища розміщено кольорове 

зображення герба району. Висота цього зображення 
складає 1/2 довжини полотнища. Периметр полотнища 
прикрашений кольоровими, рівносторонніми 
трикутниками: по довжині – 15 трикутників, по ширині 
– 10 трикутників. Колір трикутників: з трьох сторін – 



жовто-блакитний, як символ української державності; з одної сторони, протилежної до 
сторони кріплення прапора, – червоно-зелений, символізуючий угорськомовне населення. 

Зворотна сторона полотнища ідентична. 
 
На верхівці дерев’яного ручника прапора встановлений 

металевий наконечник списовидної форми золотого кольору. В 
середині наконечника розміщено гроно винограду із стеблом і двома 
листками. Співвідношення висоти наконечника до ширини прапора - 
1:5. 

 
 

ІІ.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РАЙОННОЇ СИМОВЛІКИ 
 2.1.Герб та прапор як складові частини районної символіки, 

визначають атрибути ознак влади територіальної районної громади. Їх оригінали 
виготовляються у відповідності з описом, викладеним у цьому Положенні в єдиному 
примірнику. Вони урочисто вручаються в залі сесійних засідань ради обраному голові 
Виноградівської районної ради двома найстарішими за віком депутатами (чоловіком та 
жінкою). Виготовлені відповідно до цього Положення оригінали герба та прапора 
зберігаються у голови районної ради на час виконання ним покладених законом обов’язків 
і як ознаки влади територіальної громади передаються лише новому голові районної ради 
після закінчення виконання повноважень попереднім головою ради. Оригінали 
зображення районної символіки фіксуються на електронних носіях, які зберігаються в 
загальному відділі районної ради. 
 
 2.2.Герб обов’язково встановлюється (розміщається): 

- в кабінеті голови районної ради; 
- в кабінеті голови районної державної адміністрації; 
- в залі засідань сесій районної ради; 
- на головному фасаді будинку районної ради;  
- на першій сторінці перед назвою районної газети; 
- в місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні 

органи влади; 
- на кордонах сполучень Виноградівського району з іншими районами Закарпатської 

області та сусідніми державами.  
 Він є обов’язковим елементом прапора району. 

Герб може встановлюватись: 
- в приміщеннях районної ради, райдержадміністрації, міської, сільських і селищних 

рад; 
- в кімнатах-приймальнях громадян районних державних органів та їх соціальних 

служб, громадських приймальнях депутатів районної ради та приміщеннях органів 
самоорганізації населення; 

- на нагородних документах районної ради і районної державної адміністрації та 
інших офіційних документах районної влади. 

 Герб може використовуватися: 
- при виготовленні буклетів, значків, вимпелів, сувенірів з елементами символіки; 
- підприємствами району для реклами своїх товарів і послуг в комерційних інтересах, 

на важливих документах (угодах і т.п.), в якості елемента штампу і печатки (тільки з 
дозволу районної ради). 

 
 2.3.Прапор обов’язково встановлюється: 

- в кабінеті голови районної ради; 
- в кабінеті голови районної державної адміністрації; 



- в залі засідань під час проведення сесій районної ради; 
- для святкового оформлення будинку районної ради та райдержадміністрації під час 

урочистих церемоній та свят; 
- у місцях проведення офіційних заходів та урочистостей, які проводять районні 

органи влади. 
Прапор може встановлюватися: 

- на будинках сільських, селищних рад під час урочистих церемоній та свят; 
- в приміщеннях районної ради та райдержадміністрації; 
- на будинках району поруч із державним прапором із лівого геральдичного боку або 

нижче державного прапора  в дні державних свят. 
 Зображення прапора може використовуватися: 
- на грамотах, вітальних листках, важливих документах (угодах і т.п.); 
- з комерційною метою (тільки з дозволу районної ради). 

 2.4. Репродукування та тиражування символів здійснюється у вигляді кольорового, 
чорно-білого, графічного а також об’ємного зображення довільного розміру (але з 
дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів. 
 2.5. Використання символів Виноградівського району з комерційною метою 
можливе тільки з дозволу районної ради. При цьому суб’єкти господарської діяльності 
зобов’язані сплатити збір за використання районної символіки, відповідно до Декрету 
Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р.    № 56-93 «Про місцеві податки і збори». 
Кошти збору надходять до районного бюджету й можуть бути використані тільки на 
культурно-освітні цілі та розвиток туризму. 
 Дозвіл на використання зображення символів району передбачає моральну 
відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати 
популярності товару через погіршення якості, районна рада має право розірвати угоду з 
фірмою-виробником. 
 Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні 
заклади, Збройні сили України, юридичні та фізичні особи, які використовують символи з 
метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування 
національної свідомості громадян України. 
 2.6. Виключні права на використання Герба та Прапора має районна рада та 
райдержадміністрація. 
 2.7. Контроль за додержанням порядку використання символіки Виноградівського 
району встановленого цим Положенням, здійснюється головою районної ради, головою 
райдержадміністрації та сектором з питань внутрішньої політики апарату РДА.  
 
 
 
 
Заступник голови  
районної ради         
 Й.Й.Борто 


