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УКРАЇНА 

РЕНІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

  РІШЕННЯ 

 

26.07. 2017 р.                       м. Рені   № 305-VII 

 

Двадцять першої сесії  сьомого скликання 

 

Про затвердження символіки територіальної громади 

м. Рені – герба, прапора, штандарта міського голови  

та положень про зміст, опис та порядок її використання  

 

 

 З метою збереження історичної спадкоємності та відновлення традицій міста, 
керуючись ст. 22, п. 49 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1977 № 280/97-ВР зі змінами, Указом Президента України «Про 
впорядкування геральдичної справи в Україні» від 18.05. 2000 № 694/2000, ст. 4 Статуту 
територіальної громади міста Рені, враховуючи рекомендації постійної комісії Ренійської 
міської ради з питань сприяння підприємництву, розвитку малого та середнього бізнесу і 
соціально-культурним питанням, Ренійська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити символіку територіальної громади м. Рені - герб, прапор, штандарт 
міського голови (додатки 1, 2, 3). 

2. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання герба територіальної 
громади м. Рені  Одеської області (додаток 4). 

3. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання прапора 
територіальної громади м. Рені Одеської області та штандарта міського голови      м. 
Рені (додаток 5). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ренійської 
міської ради з питань сприяння підприємництву, розвитку малого та середнього 
бізнесу і соціально - культурним питанням. 

 

 

 

 

Міський голова         І.В. Плєхов 

 

 



Додаток 1 

         до рішення міської ради 

         від  26.07.2017 р. 

 №-305-VII 

Герб міста Рені  

Ренійського району  Одеської області 

 

Опис  

Щит розтятий на лазурове та зелене поле, поверх всього посередині золотий 

адміралтейський якір із штоком, який супроводжується праворуч срібним судном і 

ліворуч золотим гроно винограду з листком.  

Щит розміщений у золотому картуші та увінчаний срібною міською мурованою 

короною з трьома зубцями. 

Символіка 

Якір і судно символізують морський порт - найбільший транспортний вузол, завдяки 

якому місто Рені з провінційного містечка перетворився на свого часу в індустріально 

розвинений і динамічно розвивається районний центр. 

Традиційні заняття жителів регіону виноградарством і виноробством відображає 

гроно винограду. Виноград - одна з найважливіших культур в Бессарабії, символізує 

виноробство. 

Лазуровий (синій) колір є символом краси, гідності та величі.   

Зелений колір символізує родючість землі, відродження та процвітання сільського 

господарства. 

Герб розміщений у золотому картуші, який рекомендовано Українським 

геральдичним товариством, та прикрашений срібною міською короною, яка вказує на 

статус міста. 

Міський голова                                                                    І.В. Плєхов 

 



Додаток № 2 

до рішення міської ради 

від 26.07.2017 р. 

         №   305-VІІ 

 

Прапор  м. Рені  

 Ренійського району Одеської області  

 

 

 

Опис 

 

Квадратне полотнище, що складається з двох рівновеликих вертикальних смуг-

синьої та зеленої. По центру полотнища жовтий якір 0,7 висоти.  

На синій смузі біле судно 0,15 висоти, на зеленій-жовте гроно винограду з листям 0,25 

висоти.  

Символіка 

 

Малюнок прапора побудований на основі кольорового вирішення герба і має таку 

ж символіку. 

 

 

Міський голова          І.В. Плєхов 

 



Додаток №3 

до рішення міської ради 

від 26.07.2017 р. 

         №  305-VII 

  

Штандарт міського голови м. Рені 

 Ренійського району Одеської області  

 

 

 

Опис 

 

Квадратне полотнище з жовтими торочками, яке складається з двох рівновеликих 

вертикальних смуг-зеленої та синьої, у центру якого малий герб міста Рені (завширшки 

0,7 сторони штандарта). Зверху жовтими літерами напис «Рені» 0,1 висоти. 

 

Символіка 

 

Малюнок штандарта міського голови побудований на основі кольорового 

вирішення герба і має таку ж символіку. 
 

Міський голова        І.В. Плєхов 

 



Додаток №4 

до рішення міської ради 

від 26.07.2017 р. 

         №  305-VII 

ПОЛОЖЕННЯ 

про зміст, опис та порядок використання герба територіальної громади  
м. Рені  Одеської області  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

           1.1. Дане Положення про зміст, опис та порядок використання герба м. Рені (далі 

Положення), розроблене на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

           1.2.  Герб м. Рені є одним з офіційних символів його територіальної громади. 

           1.3. Герб міста приймається у відповідності з законодавством України міською 

радою. 

 

2. ОПИС ГЕРБА МІСТА ТА  ЙОГО СИМВОЛІКА 

2.1. Герб міста затверджений рішенням №     -VIІ  Ренійської міської ради від           

липня  2017 року. 

2.2.  Герб  міста являє собою прямокутний щит з заокругленими нижніми кутами, у 

співвідношенні ширини до висоти 5:6.  

2.3. Герб може зображуватися на щитах іншої форми, а також з прикрасами у 

вигляді поза щитової стрічки з офіційною назвою міста і датою заснування. 

 

ОПИС 

Щит розтятий на лазурове та зелене поле, поверх всього посередині золотий 

адміралтейський якір із штоком, який супроводжується праворуч срібним судном і 

ліворуч золотим гроно винограду з листком.  

Щит розміщений у золотому картуші та увінчаний срібною міською мурованою короною 

з трьома зубцями. 

 

Автори проекту герба: 

Барган Ганна Федорівна – головний спеціаліст з питань економіки та інвестицій 

фінансово-економічного відділу апарату виконавчого комітету Ренійської міської ради 

Кобенко Сергій Анатолійович - секретар Ренійської міської ради 

 

Геральдична допомога: 

Джунь Володимир Миколайович - президент Волино - Подільської геральдичної колегії, 

заслужений член Всеросійського геральдичного товариства, член геральдичної колегії при 

Одеській обласній раді, член Українського геральдичного товариства; 

Маскевич Олег Іванович-голова Кримського відділення Волино-Подільської геральдичної 

колегії, дійсний член Всеросійського геральдичного товариства, член Українського 

геральдичного товариства; 

 

СИМВОЛІКА 

Якір і судно символізують морський порт - найбільший транспортний вузол, завдяки 

якому місто Рені з провінційного містечка перетворився на свого часу в індустріально 

розвинений і динамічно розвивається районний центр. 

Традиційні заняття жителів регіону виноградарством і виноробством відображає 

гроно винограду. Виноград - одна з найважливіших культур в Бессарабії, символізує 

виноробство. 

Лазуровий (синій) колір є символом краси, гідності та величі.   



Зелений колір символізує родючість землі, відродження та процвітання сільського 

господарства. 

Герб розміщений у золотому картуші, який рекомендовано Українським 

геральдичним товариством, та прикрашений срібною міською короною, яка вказує на 

статус міста. 

 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА  
3.1.  Зразок герба  постійно зберігається в робочому кабінеті міського голови. 

            3.2. Виключне право користуватися і розпоряджатися гербом належить міській 

раді. 

3.3. Використання герба  в інших випадках та іншими юридичними і фізичними 

особами допускається лише за рішенням міської ради і лише у відповідності з діючим 

законодавством України і даним Положенням. 

3.4. Використання герба міста в комерційних і рекламних цілях здійснюється на 

платній основі і у відповідності до діючого законодавства. 

3.5. Зображення герба міста може розміщуватися: 

- в кабінеті міського голови; 

- в залі пленарних засідань; 

- на фронтоні приміщення ради; 

- на вивісці з назвою міста; 

- на документах міського голови; 

- на друкарських виданнях, засновниками якого є міська рада; 

- на Почесних грамотах і інших нагородах міської ради; 

- на указниках, які установлені при в’їзді в місто. 

3.6. Дозволяється зображення герба: 

- для святкового оформлення Дня міста, інших пам’ятних та історичних дат; 

- на візитних картках депутатів міської ради, керівників органів представницьких 

та виконавчих гілок влади міста; 

- в інших випадках, узгоджених з міською радою. 

3.7. Виготовлення герба міста повинно бути забезпечене відповідно до опису, а 

також затверджених пропорцій. 

 

 

 

 

 

 
Міський голова         І.В. Плєхов 

 



Додаток №5 

до рішення міської ради 

від 26.07.2017 р. 

         №  305-VII 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про зміст, опис та порядок використання прапора територіальної громади м. Рені 

Одеської області та штандарта міського голови м. Рені 

 

1. Статус прапора 

 

1.1. Прапор міста Рені Одеської області є офіційним символом єдності міської 

громади та взаєморозуміння мешканців міста, атрибутом місцевого 

самоврядування. 

 

1.2. Оригінали герба, прапора та штандарта міського голови міста Рені  

встановлюється у службовому кабінеті Ренійського міського голови. На час 

засідань Ренійської міської ради та її виконавчого комітету прапор розміщується у 

приміщеннях (зал засідань міської ради, зал засідань виконавчого комітету та 

інші), де проводяться відповідні заходи. Інші випадки використання прапора, а 

також його зображення встановлюються розділом 3 даного Положення. 

 

2. Опис та зміст прапора 

 

2.1. Прапор міста Рені – це прямокутне полотно. 

Кольори прапора символізують: синій – честь, вірність та щирість; зелений – 

родючість. 

 

2.2. Прапор міста та його зображення завжди повинні точно відповідати кольоровому 

та графічному, виконаному за вексилологічними правилами, зображенню, яке 

додається до цього Положення. Синій та зелений кольори смуг прапора повинні 

відповідати ДСТУ 4512:2006. 

 

2.3. Оригінал прапора прикріплюється до древка, яке закінчується навершям у вигляді 

Малого державного гербу України. 

 

3. Порядок використання прапора, герба та штандарта міського голови 

 

3.1. Прапор міста Рені піднімається (встановлюється): 

- біля адміністративної будівлі Ренійської міської ради – постійно; 

- на адміністративних будівлях виконавчих органів Ренійської міської ради, 

комунальних установ, підприємств, організацій Ренійської міської ради – 

постійно; 

- на адміністративних будівлях установ, підприємств, організацій інших форм 

власності, а також на житлових будинках – у дні державних та міських свят; 

- у місцях проведення міжнародних, державних заходів – на час їх 

проведення в місті; 

 

3.2. Оригінал прапора, окрім випадків, які зазначені в розділі 1, також 

використовується: 

- у приміщеннях під час прийому офіційних делегацій; 



- на урочистих церемоніях, святах та інших заходах за розпорядженням 

міського голови. 

 

3.3. Прапор міста Рені приспускається під час жалобних заходів, оголошених на 

території міста. 

 

3.4. Рекомендувати використовувати прапор міста Рені під час церемоній та інших 

урочистих заходів, які проводять міські громадські об'єднання, підприємства, 

установи та організації, незалежно від форм власності. 

 

3.5. Ренійська міська рада та її виконавчі органи сприяють поширенню зображення 

прапора та герба.  

 

3.6. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України, 

інших держав та прапора міста, останній не може перевищувати їх за розмірами і 

розміщується справа від них (з боку глядача).  

 

3.7. Кольорове або графічне зображення прапора може використовуватися на бланках 

документів Ренійської міської ради та її виконавчих органів, комунальних 

установ, підприємств, організацій Ренійської міської ради, а також на бланках 

депутатських груп і фракцій міської ради за їх рішенням. 

 

3.8. Виключні авторські права на зображення прапора міста Рені належать Ренійській 

міській раді. 

 

 

 

Міський голова                                                        І.В. Плєхов 

 

 

 

 

 


