
 
ВАПНЯРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

24240, вул. Незалежності,140, смт. Вапнярка ,Томашпільський р-н,  Вінницька обл,  
20 сесія   8  скликання   

Р І Ш Е Н Н Я 

14 червня 2017 року                                                                                                              № 158 

 
Про затвердження герба та прапораВапнярської об’єднаної територіальної громади 
Томашпільського району Вінницької  області. 
 
 Враховуючи важливе значення символіки у процесі національного відродження, та з 
метою утвердження місцевого самоврядування, збереження історичної спадщини та 
реалізації права територіальної громади  мати власну символіку та пропозиції 
Українського Геральдичного  товариства по створеним проектам герба і прапора , на 
підставі ст..22., 26 (п.49) Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , селищна  рада  
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити офіційний герб та прапор Вапнярської об’єднаної територіальної громади 

у кольоровому виконанні, складені авторами Гевчуком С.О. (смт Вапнярка) та 
Янушкевичем І.Д., представником Українського геральдичного товариства (м. 
Миколаїв),  (додаток №1 – кольорове та чорно-біле зображення  герба та прапора, 
додаток №2 – опис символіки герба та прапора). 
 

2. Затвердити Положення про зміст , опис та порядок використання герба тапрапора 
Вапнярської об’єднаної територіальної громади (додаток №3). 
 

3. Еталонами  герба та прапора Вапнярської об’єднаної територіальної громади  вважати 
кольорові та чорно-білі зображення, затверджені даним рішенням. 
 

4. Доручити виконкому сільської ради виготовити еталон герба укомп’ютерній версії. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань законності, 
правопорядку, власності, зайнятості населення та роботизасобів масової інформації 

 
 
 
Селищний головаО.П.Горенюк 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток3 

до рішення міської ради 
№158  вiд 14.06 2017  року 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

прозмiст, опис та порядок використання  
герба та прапора Вапнярської об’єднаної територіальної громади 

 
1. Статут герба 

Герб є символом Вапнярської об’єднаної територіальної громади (надалі 
Вапнярська ОТГ), який відображає його географічне місце знаходження, історичну 
ґрунтовність заснування, природні особливості та стверджує єдність  громади у праці, їх 
прагнення увічнити своє історичне минуле, а також є зовнішнім атрибутом влади. 

Еталон герба у кольоровому зображенні на форматі А4, а також його комп’ютерна 
версія зберігаються у голови Вапнярської ОТГ. 

Автори герба – Гевчук С.О. (смт Вапнярка) та Янушкевич І.Д. представник 
Українського геральдичного товариства (м. Миколаїв).  

 
2. Опис герба 

У зеленому полі кадуцей із срібними крилами, золотим стержнем і такими же 
снопами стиглої пшениці, які оточують його, дзеркально нахилені у протилежні 
сторони і підперезані червоною стрічкою. Над кадуцеєм золоте сяюче 
шістнадцятипроменеве сонце. У срібній главі стилізований історичний паровоз 
серіїНВ зеленого кольору, причіпним тендером і чорним вугіллям, чорними 
колесами, таким же поршневим дишлом і трубою, який рухається по чорним рейкам 
у праву геральдичну сторону. Геральдичний щит прямокутної форми із 
закругленням внизу має співвідношення сторін 5:6. Щит обрамований  
декоративним бароковим картушем золотого кольору у національному 
українському стилі.  

Щит увiнчаний срібною мурованою короною із трьома бланками (зубцями),  що 
означає для титульного селища Вапнярської ОТГ статус селища міського типу. 
Внизу картуш торкається золотої хвилястої стрічки, підбитої синім кольором, з 
написом червоним кольором “ВАПНЯРСЬКА ОТГ” і датою створення громади 
“2016”. Під стрічкою зображення золотом гілок дуба із жолудями, які підкреслюють 
лісові масиви і мальовничу природу на землях територіальної громади. 

Детальне тлумачення символіки подано в описі герба (додаток №2 до рішення про 
затвердження символіки Вапнярської ОТГ). 

 
3. Порядок використання герба 

 
Зображення герба Вапнярської ОТГрозмiщується: 
- на фасадiофiцiйногобудинкуправління ОТГ; 
- у залi, де проводятьсязасiдання правління ОТГ; 
- у мiсцяхпроведенняофіційнихзаходiв та урочистостей, якi проводить селищні і 
сільські органивлади територіальної громади; 

 - на печатках та бланках головиВапнярської ОТГ, якi використовуються для 
скрiпленняпам’ятних адрес, урочистих актiв та iн.; 
 - на покажчиках меж території Вапнярської ОТГ на в’ їздах і виїздах. 

Герб можевстановлюватись: 
-  у громадських приймальнях депутатів селищної ради, та примiщеннях органiв 
самоорганiзацiїнаселення; 



            -   у будинках культури; 
            -   у читальному залi бібліотек; 

-   у примiщенні загальноосвiтньоїшколи. 
Герб може використовуватися: 
- при виготовленнi буклетiв, значків, вимпелів, сувенірів з елементами символіки; 
- при виготовленні почесних грамот і листів подяки від Вапнярської ОТГ; 
- пiдприємствамиселища для рекламисвоїх товарiв i послуг в комерційних 
iнтересах, 
-на важливих документах (угодах та iн.) в якостi елемента штампу i печатки (тiльки                          

з дозволуголовиОТГ). 
Дозвiл на використання зображення герба Вапнярської ОТГ передбачає моральну 

вiдповiдальнiсть користувача за якiсть товару, на якому вони фiгурують. У разi втрати 
популярностi  товару через погiршенняякостi, рада ОТГ має право розiрвати угоду з 
пiдприємством-виробником.  
 Рiшенням ради ОТГ можуть передбачатися iншi випадки застосування герба ОТГ. 
Використання герба ОТГ у випадках, якi не єобов’язковими,здiйснюється за 
умовиотриманнядозволу, який видається головою Вапнярської ОТГ. Дозвiл видається 
термiном на один рік. Пiслязакiнчення термiну йогодії, необхiдно отримати дозвiл на 
наступний термiн. 
 У дозволi визначаєтьсякомерційна або не комерційна мета використання герба 
Вапнярської ОТГ. 
 Дозвiл видається на конкретний вид продукції (робiт, послуг). 
 Вiдтворення герба Вапнярської ОТГ, незалежно вiд його розмiрiв та технiки 
виконання, повинно точно вiдповiдати кольоровому, або чорно-бiлому зображенню, 
якiзатвердженнi  радою ОТГ. 
 Виключнi права на використання герба Вапнярської ОТГмаєрада ОТГ. 
 

4. Статус прапора  
 
 Прапор Вапнярської ОТГ є офiцiйним атрибутом мiсцевого самоврядування, 
символом єдностi об’єднаної територіальної громади  та взаєморозумiння його мешканцiв. 
 Прапор є cимволом духовної  височини, спрямованостi до моральних iдеалiв, 
стабiльностii мирного спiввiснування, історичної спадщини та природнього багатства 
мiсцевостi об’єднаної територіальної громади. 
 Автори прапора – Гевчук С.О. (смт Вапнярка) та  Янушкевич І.Д. – представник   
Українського геральдичного товариства (м. Миколаїв).  
 

5.  Опис прапора  
 

Кольори прапора і символіка частково повторюють кольори і символіку герба 
Вапнярської  ОТГ. 

Полотнище квадратної форми із зеленим полем, по обидва боки якого білі 
вузькі вертикальні поля. У зеленому полі по центру кадуцей із жовтим стержнем і 
білими крилами, який оточений внизу жовтим стиглим пшеничним колоссям в 
снопах із стеблами, симетрично відхиленими у протилежні сторони і підперезані 
червоною стрічкою. Вгорі над кадуцеєм жовте сяюче шістнадцятипроменеве сонце. 
Детальне тлумачення символіки подане у описі прапора, додаток №2 до рішення про 
затвердження символіки Вапнярської ОТГ. 

 
 
6. Порядок використання прапора 

 



 Оригiнал прапора Вапнярської ОТГвстановлюється у 
службовомукабiнетiголовиВапнярської ОТГ, а на час проведеннясесії  вноситься до 
сесійноїзали. 
 Оригiнал прапора такожвикористовується за окремими дорученнями голови  ради 
ОТГ: 
 - у примiщеннях, де проводятьсяприйоми офiцiйнихделегацiй; 
 - у примiщеннях, де вiдбуваютьсяурочистiцеремонії; 
 - пiд час похованьвидатнихмешканцiв селища і сіл громади. 

Прапор Вапнярської ОТГ пiднiмається (встановлюється): 
 - бiля будинкуселищної ради – постiйно; 

- на адмiнiстративнихбудинках органiв виконавчоївладиi 
мiсцевогосамоврядування, а також на житловихбудинках – у днiдержавнихi мiсцевих свят; 

- у мiсцяхпроведення мiжнародних, державних заходiв – на час їх проведення у 
селищі Вапнярка і селах громади. 

За обставин, коли здiйснюєтьсяодночасне пiдняття Державного прапора України, 
прапорiв iнших держав та прапора областi, прапор Вапнярської ОТГ не можеперевищу- 
ватиїх за розмiрами iрозташовуєтьсяправоруч вiд них (з боку глядачiв).  

У випадку одночасного пiдняття прапора Вапнярської ОТГi прапора будь-якої 
установи, підприємства (якщо прапори розташованi поруч), прапор установи, 
підприємства  розташовується праворуч вiд нього. 

Використання герба i прапора Вапнярської ОТГ у випадках, якi не є 
обов’язковими, здiйснюється за умови отримання  дозволу, порядок видання якого 
визначається розпорядженням голови ОТГ.  

Використання символiки без такого дозволузабороняється, а до порушникiв цієї 
заборони застосовуютьсяштрафнiсанкції вiдповiдно до чинного законодавства. 

Особа, яка плануєвикористовувати символiку з комерцiйною метою, 
зобов’язанасплачуватизбiр за їївикористання у розмiрii порядку, визначених  радою ОТГ. 

Вiдтворення прапора Вапнярської ОТГ, незалежно вiд його розмiрiв та 
технiки виконання, повинне точно вiдповiдати кольоровим або чорно-бiлим 
зображенням та пропорцiям, якiзатвердженi  радою ОТГ. 

 
7.  Контроль за дотриманнямПоложення 

 
Контроль за дотриманнямцьогоПоложенняпокладається на постiйну комiсiю 

міськоїради з питань культури, освiти, молодi, спорту та засобiв масовоїінформації. 
 
 
 
Сеуретар селищної ради      Ю.О.Побережний  
  .    
 
 
 
 
 


