ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА
Волочиської міської об’єднаної територіальної громади
VІІ скликання
Сорок сьома сесія
РІШЕННЯ
17 жовтня 2018 року
Волочиськ
№4-47/2018
Про затвердження Положення про зміст,
опис та порядок використання символіки сіл
Авратин, Збручівка, Пальчинці
Враховуючи важливе значення символіки у процесі національного
відродження та з метою утвердження місцевого самоврядування,
збереження сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці, відповідно до ст. 22 , п.49
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити ескізи символіки сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці
Авторcький колектив:Пасєка Григорій Федотович, вчитель історії; Миколюк
Наталія Анатоліївна, діловод; Чорний Ігор Анатолійович, бібліотекар;
Воловський Андрій Григорович, директор СБК; Кучерявий Володимир
Олександрович, староста; Напиткін Валерій Михайлович; Богатов Костянтин
Михайлович.
1.1. Герб села Авратин (додаток 1).
1.2. Прапор села Авратин (додаток 2).
1.3. Герб села Збручівка (додаток 3).
1.4. Прапор села Збручівка (додаток 4).
1.5. Герб села Пальчинці (додаток 5).
1.6. Прапор села Пальчинці (додаток 6).
2. Затвердити «Положення про зміст і опис Гербів і Прапорів та про
порядок використання символіки сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці
(додаток 7).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
депутатські комісії з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,
культури, туризму, молоді та спорту (Василенко Є.Ф.) та планування
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
підприємництва (Коваль А.В.)
Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 1
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №3-47/2018

Герб села Авратин

Додаток 2
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Прапор села Авратин

Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 3
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Герб села Збручівка

Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 4
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Прапор села Збручівка

Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 5
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Герб села Пальчинці

Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 6
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Прапор села Пальчинці

Секретар ради

О.Пендрак

Додаток 7
до рішення сесії
Волочиської міської
ради від 17 жовтня
2018 року №4-47/2018

Положення
про порядок використання гербів і прапорів
сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці
Волочиської міської об’єднаної територіальної громади
Хмельницької області
Опис герба села Авратин
В пурпуровому щиті з срібної хвилястої бази, на якій три лазурових
хвилястих перерваних балки, виходить зелений пагорб, оточений золотим
дерев’яним тином, супроводжуваний зверху срібним розширеним хрестом.
Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською
короною. Унизу картуша напис «АВРАТИН» і дата «1583».
Опис прапора села Авратин
Квадратне полотнище поділене горизонтально на три рівновеликі смуги
– пурпурову, опуклу зелену і білу хвилясту, на якій три синіх хвилястих
перерваних смуги. На верхній смузі срібний розширений хрест, на середній
жовтий дерев’яний тин.
Пояснення символіки
Гора, оточена тином – символ старовинної назви Авратина – Горатин
(тобто гора, навколо якої тин). Поперемінні смуги – символ перепаду води на
водяному млині, який існував в селі. Розширений хрест – символ історичної
Волині, до якої належить село.
Опис герба села Збручівка
В щиті, розтятому обернено S-подібно на лазур і срібло, дві водяні лілеї
в стовп: срібна з пурпуровою серединкою в лазуровому, пурпурова з срібною
серединкою в сріблі. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний
золотою сільською короною. Унизу картуша напис «ЗБРУЧІВКА» і дата
«1702».
Опис прапора села Збручівка
Квадратне полотнище поділене вертикально обернено S-подібно на синю
древкову і білу вільну частини. В центрі полотнища одна під одною дві

водяні лілеї: на синій частині біла з пурпуровою серединкою, на білій
пурпурова з білою серединкою.
Пояснення символіки
S-подібний поділ щита повторює вигин ріки Збруч, на березі якої стоїть
село; лілеї – символ природного заказника, який існує біля села.
На прапорі повторюються кольори герба.
Опис герба села Пальчинці
На щиті, розтятому золотим і червоним, ключ перемінних з полями
кольорів у стовп, з вушком у вигляді розширеного порожнистого хреста.
Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською
короною. Унизу картуша напис «ПАЛЬЧИНЦІ».
Опис прапора села Пальчинці
Квадратне полотнище поділене вертикально на дві рівновеликі смуги –
жовту древкову і вільну червону, на лінії перетину вертикальний ключ,
поділений навпіл змінними з полями кольорами, з вушком у вигляді
розширеного порожнистого хреста.
Пояснення символіки
Ключ означає прикордонне розташування села в момент його
заснування.
2. Зображення
розмішуватися:

герба

сіл

Авратин,

Збручівка,

Пальчинці може

- на будинку міської ради або старостату;
- в залах, де проводяться сесії міської ради;
- в кабінеті міського голови і старости села;
- на офіційних виданнях міської ради і старостату;
- на покажчиках меж села при в'їзді до нього.
3. Допускається використання герба сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці:
- при оформленні території села на честь свят, при проведенні
спортивних, культурних та інших масових заходів;
- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних
документах, що видаються офіційними органами влади;
- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;
- на офіційних паперах і білетах лотереї, що випускається офіційними
органами влади;
- в експозиціях музеїв та виставок;
- на сувенірах, пам'ятних медалях, значках, що виготовляються на
замовлення офіційних органів влади.

4. Прапор сіл Авратин, Збручівка, Пальчинці може підніматися або
встановлюватися:
- на будинку, де працює міська рада або старостат;
- в залах, де проводяться сесії міської ради;
- в кабінетах найвищих посадових осіб міста, села, сільського голови;
5. Допускається
Пальчинці:

використання

прапора

сіл

Авратин,

Збручівка,

- при оформленні території села на честь свят, при проведенні
спортивних, культурних та інших масових заходів;
- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних
документах, що видаються офіційними органами влади;
- в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;
- в експозиціях музеїв та виставок;
- на сувенірах, пам'ятних медалях, що виготовляються на замовлення
офіційних органів влади.
6. Інші випадки використання герба і прапора сіл Авратин, Збручівка,
Пальчинці визначаються лише за рішенням сесії міської ради.
7. Контроль за правильністю використання герба і прапора сіл Авратин,
Збручівка, Пальчинці покладається на міську раду.

Секретар ради

О.Пендрак

