
 
    У К Р А Ї Н А 

                       ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

(Сімнадцята  сесія першого скликання) 
 

 

від 07 червня 2018 року 
с. Іванівка 
 
Про затвердження символіки 
Іванівської об’єднаної територіальної громади 
Чернігівського району Чернігівської області 
 
    Відповідно до ст.22, п.49 ст. 26 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)» враховуючи історичні, культурні, соціально-економічні та інші 
місцеві особливості і традиції сіл Іванівської об’єднаної територіальної 
громади, сесія сільської ради ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ескізи символіки Іванівської об’єднаної територіальної 
громади (герб, прапор, штандарт голови).  

2. Затвердити  Положення «Про зміст, опис та порядок використання 
символіки Іванівської об’єднаної територіальної громади».    

3. Виконавчому комітету Іванівської сільської ради: 

а) виготовити оригінали герба, прапора та штандарта Іванівської 
об’єднаної територіальної громади, які відповідно до затвердженого 
Положення «Про зміст, опис та порядок використання символіки села 
Іванівської об’єднаної територіальної громади», зберігати у голови Іванівської 
сільської ради; 

б) передбачити видатки на виконання даного пункту рішення в 
сільському бюджеті. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 
Гаруса С.І. 

 

Сільський голова         С.І. Гарус 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 17 сесії першого скликання  
від  07.06.2018 року  

 

                  

ПОЛОЖЕННЯ 
   про зміст, опис та порядок використання символіки                                                           

Іванівської об’єднаної територіальної громади 
( герб, прапор, штандарт сільського голови) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання символіки 
Іванівської об’єднаної територіальної громади (далі Положення), розроблене на 
основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
1.2. Герб, прапор  та штандарт голови  служать офіційною емблемою 
Іванівської об’єднаної територіальної  громади, символами, в яких 
відображається її історія, особливості та традиції.                       
1.3. Символіка Іванівської об’єднаної територіальної громади приймається у 
відповідності з законодавством України сільською радою.  
1.4. Описи символіки і Положення затверджуються рішенням сільської ради 
більшістю голосів від загального складу ради.                                                                                                      

2. ОПИС  ГЕРБА ГРОМАДИ І ЙОГО СИМВОЛІКА 

Герб Іванівської об’єднаної територіальної громади являє собою щит із 
заокругленою нижньою частиною, розділено вилоподібно. У верхньому 
срібному полі – чорний орел, озброєний золотом. У нижніх синьому та 
зеленому полях золотий вітряк, праворуч якого – срібний річковий якір, що 
супроводжується золотою 8-променевою зіркою згори та золотою ж полуницею 
здолу; ліворуч – срібна козуля, що супроводжується золотим хрестом згори та 
золотим же яблуком здолу. Щит вписаний до золотого фігурного картуша, 
увінчаного сільською короною. Співвідношення сторін 8:9 

Ідея проекту -Биченок А.В., автор ескізів - Шелудько С. А. 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА  

3.1. Зразок герба постійно зберігається в робочому кабінеті сільського голови. 
3.2. Виключне право користуватися і розпоряджатися гербом належить 
сільському голові. 
3.3. Використання герба в інших випадках та іншими юридичними і фізичними 
особами допускається лише з рішення сільського голови і лише у відповідності 
з діючим Законодавством України і даним Положенням. 
3.4. Використання герба Іванівської об’єднаної територіальної громади в 
комерційних і рекламних цілях здійснюється на платній основі і в відповідності 
до Закону України "Про рекламу" і "Про місцеві податки і збори". 

 



 
3.5. Зображення герба Іванівської об’єднаної територіальної громади може 
розміщуватися: 
- в кабінеті сільського голови; 
- в залі пленарних засідань; 
- на фронтоні приміщення ради; 
- на вивісці з назвою громади; 
- на документах сільського голови; 
- на друкарських виданнях, засновниками якого є сільська рада; 
- на Почесних грамотах і інших нагородах сільської ради; 
- на указниках, які установлені при в’ їзді в села громади. 
3.6. Дозволяється зображення герба: 
- для святкового оформлення Дня громади, інших пам’ятних та історичних дат. 
- На візитних картках депутатів сільської ради, керівників органів 
представницьких та виконавчих гілок влади громади. 
- В інших випадках, узгоджених з сільською радою. 
3.7. Виготовлення герба Іванівської об’єднаної територіальної громади повинно 
бути забезпечене відповідно до опису, а також затверджених пропорцій. 

                  4. ОПИС ПРАПОРА ГРОМАДИ І ЙОГО СИМВОЛІКА 

Квадратне полотнище, що складається з двох горизонтальних смуг, 
зеленої і синьої (у співвідношенні 2:1), розділених білою хвилястою смугою 
(завширшки 1/10 висоти). На верхньому полі справа жовті хрест і 8-променева 
зірка в стовп, ліворуч яких така ж зірка. 

Ідея проекту – Биченок А.В., автор ескізів - Шелудько С. А. 

5. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРА. 
 
3.1. Зразок прапора постійно зберігається в робочому кабінеті сільського 
голови. 
3.2. Копія прапора, а також Положення про прапор розпорядженням сільського 
голови направляються для зберігання і демонстрації в музей. 
3.3. Виключне право користуватися і розпоряджатися прапором належить 
сільському голові. 
3.4. Використання прапора в інших випадках та іншими юридичними і 
фізичними особами дозволяється лише з рішення сільської ради і тільки в 
відповідності з діючим Законодавством України і даним Положенням. 
3.5. Використання прапора села в комерційних та рекламних цілей 
здійснюється на платній основі і в відповідності з Законом "Про рекламу" і 
"Про місцеві податки і збори". 
3.6. Прапор громади може розміщуватися: 
-    в кабінеті сільського голови; 
-    в залі пленарних засідань; 
-    на фронтоні приміщення ради. 
3.7. Допускається використання прапора: 
-    для святкового оформлення Дня громади, інших пам’ятних та історичних 
дат; 



-    в інших випадках, погоджених з сільською радою. 
3.8. При виготовленні прапора громади повинно бути забезпечення 
відповідності до опису, а також затверджених пропорцій. 
 
                           6. ОПИС ШТАНДАРТУ (ХОРУГВИ)     
  Квадратне полотнище, що складається з горизонтальних смуг – зеленої, 
білої, синьої, білої та зеленої (співвідношення 3:1:3:1:3), розділених хвилясто. У 
центрі полотнища герб громади (висотою 2/3 до висоти полотнища). 

 Ідея проекту -Биченок А.В., автор ескізів - Шелудько С. А. 

   7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ШТАНДАРТУ (ХОРУГВИ) 

7.1. Штандарт голови сільської ради є символом, офіційною емблемою 
Іванівської об’єднаної територіальної громади, яка відображає її історію, 
традиції та особливості. 
7.2. Штандарт виготовляється у єдиному примірнику і зберігається в кабінеті 
Іванівського сільського голови. 
7.3. Виключне право користуватися і розпоряджатися штандартом належить 
сільському голові. 
7.4. Штандарт може використовуватись: 
-    для святкового оформлення Дня громади, інших пам’ятних та історичних 
дат; 
-    в інших випадках, погоджених з сільським головою. 
7.5. При виготовленні штандарту повинно бути забезпечення відповідності до 
опису, а також затверджених пропорцій. 
 

 

  

 

 

 

 

 


