
 
 
                                                                   УКРАЇНА 

 
Шляхівська сільська рада 
Бершадського району 
Вінницької області 

 
7 скликання 

13 сесія 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 20 грудня 2018 року 
с.Шляхова 
 
 
Про  затвердження  символіки 
Шляхівської об’єднаної  територіальної громади 

    Відповідно  до ст. 22, п.49 ч.1 ст. 26 , ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  методичних  рекомендацій з питань геральдики і прапорництва областей, районів, беручи 
до уваги історичну традицію побутування в Україні, області та районі територіальної символіки 
(герба та прапора), з метою утвердження місцевого самоврядування, відродження 
самобутності села, його вікової культурної спадщини, виховання у населення почуття патріотизму малої 
батьківщини, що є важливими чинниками побудови громадянського і демократичного суспільства, 
гарантом державної міцності, процвітання та добробуту, сесія  ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити   ескіз офіційної символіки – Герба Шляхівської об’ єднаної територіальної 
громади , опис  та   положення   про використання,    згідно з додатком 1. 

2. Затвердити   ескіз офіційної символіки – Прапор Шляхівської об’ єднаної територіальної 
громади , опис  ,  та   положення   про використання згідно з додатком 2. 

3. Затвердити   ескіз  нагрудного знака  «Шляхова»  згідно з додатком 3. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з  гуманітарних питань 
(освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист). (О.Хахахина) 

 

 
       Сільський  голова                                     Н. Кравець



 
 

                                                                                                                                Додаток №1 
ЗОБРАЖЕННЯ, ОПИС, СИМВОЛІКА ТА 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕРБ  Шляхівської ОТГ  

I.Опис герба  

       Герб громади розроблений на основі місцевих історичних джерел та пам’яток з урахуванням головних 
правил геральдики.   Автор  проекту - Віктор  Максимчук  . 

Герб має форму  іспанського щита червоного кольору. 
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                                          II.  Символіка герба Шляхівської ОТГ 
                
              У верхній лівій частині щита - золоте сонце, найдавніший геральдичний знак Поділля 
(Вінничини), відомий з початку 15 століття. 
              У нижній правій частині – тризуб в середині якого найдавніший  історичний геральдичний 
знак Брацлавщини (лапчастий хрест) ,  в складі якої довгий період перебувала територія громади.  Цей 
знак – подібність  великої літери Ш (Шляхова). 
         На кожному елементі  тризуба  - стріли, що символізують елементи захисних споруд, що 
зводились тут на рубежі півдня подільського краю для захисту від степових нападників, вила – 
знаряддя боротьби селян з поневолювачами. 
             Щит розділяє блакитна лінія (колір безхмарного неба) з сімома зірками, що символізують 
Чумацький ШЛЯХ. Звідси і назва села – ШЛЯХОВА. 
            Червоний колір герба взято з тла герба Бершадського району, золоте сонце, лапчастий хрест в 
червоному полі засвідчують належність Шляхової  до Вінничини, а срібний тризуб – до України. 
         
    
  

 
Ш. Символіка кольорів: 

 
Червоний колір (червлень) - великодушність, мужність, відвагу, сміливість. любов, а також кров, 
пролиту в боротьбі.  
 
Жовтий колір (золото) - багатство, добробут, силу, верховенство. 
 
Білий колір (срібло) - чистоту, непорочність, благородність, відвертість і правдивість. 
 
Голубий колір (лазур) - чесність, вірність,  бездоганність, або просто - небо. 
 

IV. Положення про герб Шляхівської ОТГ 

Це Положення у відповідності до історичної традиції та сучасної практики визначає 
правовий статус герба громади, регламентує порядок його використання, відтворення та 
тиражування. 

Герб є місцевим символом, який наслідує історичну традицію побутування земельної 
символіки, офіційним атрибутом органів місцевого самоврядування. 

1. Еталон герба в авторському виконанні та супровідні документи (Положення,  Опис)  
зберігаються  у  кабінеті голови територіальної громади,  дублікати – в залі засідань та 
місцевому музеї і мають вільний доступ для ознайомлення мешканців та гостей села. 

2. Репродукування та тиражування герба здійснюється: 

•   у вигляді кольорового, чорно-білого, об'ємного чи графічного зображення; 

• довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 

• довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів; 

При репродукуванні та тиражуванні герба має бути збережена кольорова та графічна 
тотожність еталону та його опису, затвердженого сесією громади. 

4.  Зображення герба відтворюється: 



 
 

• на фасаді будинку сільської ради; 
• у сесійній залі  ради та кабінеті сільського голови; 
•   бланках,  штампах  та печатці  (для  особливих  церемоній) представницьких та виконавчих 

органів; 
•    офіційних виданнях сільської ради; 
•    на стендах при в'їзді на територію села. 

5.  Зображення герба використовується: 

• як елемент святкового оформлення села під час урочистих церемоній та різноманітних 
свят (фестивалі, виставки, т. інше); 

• на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих    історичних    
документах    (угодах    про    дружбу    та співробітництво  і   т.   інше),  дипломах  творчих  премій,   
відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо. 

6. Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть використовувати  тільки  
затверджене  зображення  герба  (згідно  з еталоном),   а   з   комерційною   метою   (реклама   товару,   
фірми, виготовлення сувенірної продукції) - з дозволу сільської ради, на підставі угоди з нею та 
відповідно до Положення "Про Гербовий збір за право використання символіки села", яке 
затверджує сільський голова. 

При цьому у ньому має бути зазначено, що згадані суб'єкти господарської діяльності зобов'язані 
до сплати Гербового збору, який складає 0,1% вартості продукції. 

Кошти від Гербового збору надходять до сільського бюджету і можуть бути використані лише 
на культурно-освітні цілі (реставрація пам'яток історії, краєзнавчі видання) . 

Дозвіл на користування зображенням герба передбачає моральну відповідальність користувача за 
якість товару, на якому він зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення 
якості, власник знаку (сільська рада) має право розірвати угоду з фірмою-виробником. 

Дія даного пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, 
юридичні та фізичні особи, що використовують зображення герба села з метою національно-
патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості 
громадян. 

7. Виключне право на використання герба належить сільській раді. Відповідальність  за  
дотримання   вимог  щодо  його  використання покладається на сільського голову. 

8. Не   дозволяється   без   спеціальної   згоди   сільської  ради використання герба у випадках, 
не передбачених цим Положенням; 

9. У випадку наруги над гербом села, на фізичну чи юридичну особу, яка вчинила такі дії 
накладається адміністративне стягнення (штраф), чи покарання у визначеному законами України 
порядку.    
 
 
 
                      Секретар сільської  ради                                                                                                        О. Горбатюк 
                                                                                                                                                              
 



 
 
                                                                                                                                                                      Додаток №2 

ЗОБРАЖЕННЯ, ОПИС, СИМВОЛІКА ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАПОР  
ШЛЯХІВСЬКОЇ ОТГ 

 
І. Опис прапора.       Прапор розроблений на основі місцевих історичних джерел та пам’яток з 

урахуванням головних правил геральдики та прапорництва.  
Автор проекту:   Віктор  Максимчук. 

Прапор являє собою прямокутне полотнище червоного кольору із співвідношенням сторін 
2:3 (розмір полотнища згідно з еталоном ).  

 

 

 

 

Мал. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П. Символіка прапора Шляхівської ОТГ 
 
На полотні три вертикальні полоси:  в центрі - блакитного кольору з сімома зірками символізує 

Чумацький  шлях, звідси і назва села  ШЛЯХОВА.   Зліва - червоного кольору, взятий зі тла герба 
Шляхової, на якому стилізоване зображення тризуба, що теж символізує велику літеру Ш  -  
(ШЛЯХОВА) 
 
Справа - полоса зеленого кольору свідчення споконвічної праці шляхівчан на землі, великі  здобутки у 
землеробстві, у вирощенні продукції сільського господарства. 
 
 
         Держак прапора ( довжина - 2,5 м, діаметр - 5 см ) - пофарбований у жовтий колір. Верхівка 
держака прапора увінчана металевою маківницею, кулястим наконечником жовтого кольору, що 
кріпиться (навінчується ) на базу того ж кольору. 

- пропорції прапора узгоджені з розмірами Державного прапора України; 

- загальна композиція прапора гармонує з геральдичним рішенням побудови герба села; 



 
 

- прапор створений з урахуванням (на основі) історичної традиції, властивої місцевому 
прапорництву, визначальними рисами якої є: відтворення на прапорі місцевих емблем; 

зв'язок кольорової гами прапора з гербовими барвами; 

 

Ш.  Символіка кольорів: 

 
Червоний колір (червлень) - великодушність, мужність, відвагу, сміливість. любов, а також кров, 
пролиту в боротьбі.  
Зелений колір (зелень)  - символізує надію, радість, достаток, свободу, здоров'я. 
Білий колір - чистоту, непорочність, благородність, відвертість і правдивість. 
Голубий колір (лазур) - чесність, вірність,  бездоганність, або просто - небо. 
                                                           
                                                        IV.  Положення про прапор Шляхівської ОТГ 

Дане Положення відповідно до історичної традиції та сучасної практики визначає правовий 
статус прапора, регламентує порядок його використання, відтворення та тиражування. 

1. Прапор є офіційним символом Шляхівської ОТГ, який наслідує історичну традицію 
використання    місцевої символіки, атрибутом влади органів місцевого самоврядування. 

2. Прапор     (оригінал)   встановлюється   у   службовому кабінеті голови органу місцевого 
самоврядування, а на час скликання сесії вноситься до сесійної зали. 
            3.   Репродукування та тиражування  прапора здійснюється: 

• у вигляді кольорового, чорно-білого зображення; 
• довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів; 
• довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів; 

При репродукуванні та тиражуванні прапора має бути збережена кольорова та графічна 
тотожність оригіналу та його опису, затвердженого сесією сільської ради. 

4. Прапор піднімається на фасаді перед будинком сільської ради та (або в іншому відведеному 
місці): 

• у дні державних свят України; 
• під час проведення сесії сільської ради; 
• прийому офіційних делегацій; 
• урочистих церемоній та свят; 

За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України та прапора 
села, останній не може перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується справа 
від нього (з боку глядача). 

У випадку одночасного підняття прапора села та прапора організації, фірми, установи (якщо 
вони розташовані поруч) прапор організації повинен не перевищувати розміри прапора села і 
розташовуватися справа від нього (з боку глядача). 

5. Прапор села    може бути піднятий під час церемоній    та інших урочистих заходів, які 
проводять представницькі та виконавчі органи    влади,    громадські    об'єднання,    
підприємства,    установи    та організації незалежно від форм власності. 

6. Прапор села використовується: 
• як елемент святкового оформлення під час урочистих церемоній та сільських свят (фестивалі, 

виставки); 
• під час проведення місцевих (під егідою сільських організацій) господарських, політичних, 

культурних, спортивних та інших заходів; 
• офіційними делегаціями села у загально районних, обласних, українських, міжнародних акціях 
у сфері політики, бізнесу, культури та спорту; 
• під час урочистої церемонії присяги новообраного голови органу місцевого самоврядування; 



 
 
       Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть використовувати лише 
затверджене зображення прапора села, а з комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення 
сувенірної продукції) - з дозволу сільської ради відповідно до Положення "Про Гербовий збір за 
право використання символіки району", яке затверджує сільський голова. 

При цьому у ньому має бути зазначено, що згадані суб'єкти господарської діяльності зобов'язані 
до сплати Гербового збору, який складає 0,1%  вартості продукції: 

• кошти від Гербового збору надходять до сільського бюджету і можуть    бути    використані    
виключно    на    культурно-освітні    цілі (реставрація пам'яток історії, краєзнавчі видання); 
• дозвіл     на     користування     зображенням     прапора     села  передбачає моральну 
відповідальність користувача за якість товару,  на якому   він   зображений.   У  разі   втрати   
популярності   товару   через погіршення якості, власник знаку (сільська рада) має право 
розірвати угоду з фірмою виробником; 

Дія даного пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, 
юридичні та фізичні особи, що використовують зображення прапора села з метою національно-
патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості  
громадян України. 

7. Виключне право на використання  прапора села  належить сільській раді. 

8. Не    дозволяється    без    спеціальної    згоди    якої  використання   прапора      у  
випадках,   не   передбачених   цим Положенням. 

9. Відповідальність  за дотриманням  вимог даного  Положення покладається   на  сільського 
голову. 

10. У   випадку   наруги   над   прапором   села  на   фізичну   чи юридичну особу, яка вчинила 
такі дії, накладається адміністративне стягнення, чи покарання у визначеному законами   
України порядку. 

11. Контроль за виконанням цього Положення покладається на сільського голову.  

                                                   
 
 
                      Секретар сільської  ради                                                                                                        О. Горбатюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                     Додаток №3 
                                                         Нагрудний  знак   « ШЛЯХОВА»    
 

                                          ОПИС   
     Полоси прапора села розташовані горизонтально. На них герб села Шляхова та відповідний напис. 
 
        Значок виготовляється з легкого металу. Вручається під час проведення різноманітних сільських 
заходів, свят, фестивалів тощо. 
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                      Секретар сільської  ради                                                                                                        О. Горбатюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


