
 

УКРАЇНА 
З О Р Я Н С Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А 

Р І Ш Е Н Н Я 
сільської     ради 

 
 

від 13.07.2018 року №6/85-911 
с. Зоря 
 
 
Про затвердження офіційних символів  
с. Зоря – герба і прапора, опису та  
положення про порядок використання  
символіки територіальної громади 
 
 
            Відповідно до статті 22, пункту 49 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Указу Президента України «Про 
впорядкування геральдичної справи в Україні» від 18.05.2000 року № 694/2000 та з 
метою створення офіційних символів села Зоря – герба і прапора, сільська рада 
        В И Р І Ш И Л А : 
 1.  Затвердити офіційні символи с. Зоря: герб і прапор (додатки №1, 2). 
 2. Затвердити опис та положення про порядок використання символіки 
територіальної громади с. Зоря Нікольського району Донецької області (додатки 
№3, 4). 
 3. Оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради та інформаційному 
стенді у приміщенні сільської ради. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування  бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного 
розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та 
житлово-комунального господарства (Гнідіна). 
 
 
 
       В. о. сільського голови    І. С. Ченгалова 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток 1 

до рішення сільської ради  
від 13.07.2018 року №6/85-911 

 
Зображення гербу с. Зоря 

 

 



 

 
    рррррррррррррррр ррр 
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Додаток 2 
до рішення сільської ради  

від 13.07.2018 року №6/85-911 
 
 

Зображення прапору с. Зоря 
 
  



 

Додаток 3 
до рішенні сесії сільської ради  
від 13.07.2018 р. №6/85-911 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про зміст, опис та порядок використання герба села Зоря 
 

Нікольського району Донецької області 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання герба с. Зоря (далі 
Положення), розроблене на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України „Про впорядкування геральдичної справи в 
Україні” від 18.05.2000 року № 694/2000. 
1.2. Герб с. Зоря (далі герб села) – це символ, офіційна емблема с. Зоря 
Нікольського району Донецької області, в якому відображаються його історія, 
особливості та традиції села. 
1.3. Герб є виключною власністю територіальної громади. 
1.4. Опис герба і Положення затверджуються рішенням сільської ради більшістю 
голосів від загального складу ради. 
 

2. ОПИС ГЕРБА СЕЛА ТА ЙОГО СИМВОЛІКА 
 
Герб села являє собою прямокутний щит з заокругленими нижніми кутами, 
вписаний  у картуш золотистого кольору. У верхній частині чорний пояс з грецьким 
золотим орнаментом (меандром), що вказує на грецьке походження засновників 
села.  По центру лазурове небо та схід сонця, що символізує назву села – «Зоря». У 
нижній частині щита – зелене поле, яке відображає родючість Зорянської землі, 
відродження та процвітання сільського господарства. На передньому плані назва 
села «Зоря» та цифри «1928», що вказують рік заснування села. Зліва та справа 
колосся пшениці, понизу – соняшники, які вказують на розвиток рослинництва, а 
саме вирощування зернових та технічних культур.  
 
Автори герба : 
Ченгалова Іра Савеліївна – виконуюча обов’язки Зорянського сільського голови. 
Іванов Михайло Михайлович – депутат Зорянської сільської ради. 
 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА 
 
 3.1. Зразок герба постійно зберігається в робочому кабінеті сільського голови. 
 3.2. Використання зображення герба здійснюється за умови отримання дозволу, 
який видається сільським головою. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її 
причини видається протягом одного місяця з моменту отримання заяви. Термін дії 
дозволу – 1 рік.  
 3.4. У дозволу визначається комерційна або не комерційна мета використання 
зображення герба. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується 



 

сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, визначеному 
сільською радою.  
 3.5. Зображення герба села може розміщуватися: 
 - в кабінеті сільського голови; 
 - в залі пленарних засідань; 
 - на фронтоні приміщення ради; 
 - на вивісці з назвою села; 
 - 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 село. 
 3.6. Дозволяється зображення герба: 
 - для святкового оформлення Дня села, інших пам’ятних та історичних дат; 
 - на візитних картках депутатів сільської ради, керівників органів представницьких 
та виконавчих гілок влади села; 
 - в інших випадках, узгоджених з сільською радою. 
 3.7. Виготовлення герба села повинно бути забезпечене відповідно до опису. 
 
 
 
Секретар сільської ради    І. С. Ченгалова 
 
 



 

Додаток  4 
до рішенні сесії сільської ради  
від 13.07.2018 р. №6/85-911 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про зміст, опис і порядок використання прапора села Зоря 
Нікольського  району Донецької області 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання прапора с. Зоря (далі 
Положення), розроблене на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України „Про впорядкування геральдичної справи в 
Україні” від 18.05.2000 року № 694/2000. 
1.2. Прапор с. Зоря (далі герб села) – це символ, офіційна емблема с. Зоря 
Нікольського району Донецької області, в якому відображаються його історія, 
особливості та традиції села. 
1.3. Прапор є виключною власністю територіальної громади. 
1.4. Опис прапора і Положення затверджуються рішенням сільської ради більшістю 
голосів від загального складу ради. 
 

2. ОПИС ПРАПОРА СЕЛА І ЙОГО СИМВОЛІКА 
 
         Прапор села являє собою прямокутне полотнище, що складається з двох 
горизонтальних смуг – синьої та зеленої.  Синя смуга –  лазурове небо, зелена смуга 
– поле, яке відображає родючість Зорянської землі. У центрі синьої смуги схід 
сонця, що символізує назву села – «Зоря». Правий бік обрамляє чорний пояс з 
грецьким золотим орнаментом (меандром), що вказує на грецьке походження 
засновників села.   
 
Автори герба : 
Ченгалова Іра Савеліївна – виконуюча обов’язки Зорянського сільського голови. 
Іванов Михайло Михайлович – депутат Зорянської сільської ради. 
 
Символіка 
   Малюнок прапора побудований на основі кольорового вирішення герба і несе 
подібну символіку. 
 

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРА 
 
3.1. Зразок прапора постійно зберігається в робочому кабінеті сільського голови. 
 3.2. Використання зображення прапора здійснюється за умови отримання дозволу, 
який видається сільським головою. Дозвіл або письмова відмова з зазначенням її 
причини видається протягом одного місяця з моменту отримання заяви. Термін дії 
дозволу – 1 рік.  



 

 3.4. У дозволу визначається комерційна або не комерційна мета використання 
зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник 
зобов’язується сплачувати збір за використання місцевої символіки у розмірі, 
визначеному сільською радою.  
 3.5. Прапор села може розміщуватися: 
 - в кабінеті сільського голови; 
 - в залі пленарних засідань; 
 - на фронтоні приміщення ради; 
 - на вивісці з назвою села; 
 - 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 село. 
 3.6. Дозволяється використання прапора: 
 - для святкового оформлення Дня села, інших пам’ятних та історичних дат; 
 - на візитних картках депутатів сільської ради, керівників органів представницьких 
та виконавчих гілок влади села; 
 - в інших випадках, узгоджених з сільською радою. 
 3.7. Виготовлення прапора села повинно бути забезпечене відповідно до опису. 
 
 
 
Секретар сільської ради    І. С. Ченгалова 
 



 

                                       У К Р А Ї Н А 
ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 
Постійна комісія з питань  планування бюджету і фінансів, соціально-
економічного і культурного розвитку села, земельної реформи, охорони 
навколишнього середовища та житлово-комунального господарства 

 
87042, Донецька  область, Нікольський  район,  с. Зоря,  вул. Афінська, б.5,  тел. 2-55-25 

 
 
 

від 13.07.2018  року 
 
 

В И С Н О В О К 
по проекту рішення вісімдесят п’ятої  сільської ради  

шостого скликання по питанню: 
«Про затвердження офіційних символів с. Зоря – герба та прапора, опису та 
положення про порядок використання символіки територіальної громади» 

 
Склад комісії   - 5  чол. 
Присутні     - 4 чол. 
 
 
Комісія ВИРІШИЛА: 
 

Погодитися з запропонованим проектом рішення та рекомендувати його для 
затвердження на сесії сільської ради. 

 
Доручити голові постійної комісії  Гнідіній С. В. виступити з повідомленням з 

цього питання на сесії сільської ради. 
 
Голосували:   «за»  -  4 
      «проти»  - 0 
      «утримались» - 0 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                      С. В. Гнідіна 


