
КОПАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

РОЖИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

24 червня 2019 року №49/3
с.Копачівка

Про затвердження офіційної 
символіки Копачівської сільської ради

Керуючись п. 25 статті 22 та п. 49 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення символіки у 
процесі національного відродження, з метою утвердження місцевого 
самоврядування, збереження історичної спадщини, реалізації права 
територіальної громади мати власну символіку Копачівської сільської ради, 
розглянувши подані проекти символіки (герба і прапора), за результатами 
проведеного конкурсу, громадського обговорення та за погодженнями 
постійної комісії з гуманітарних питань та депутатської етики, Копачівська 
сільська рада

1. Затвердити символіку Копачіської об’єднаної територіальної громади 
(автор -  Янішевський Сергій Сергійович):

1.1. Герб Копачівської сільської ради (додаток 1).

1.2. Прапор Копачівської сільської ради (додаток 2).

1.3. Опис герба та прапора Копачівської сільської ради (додаток №3).

2. Затвердити Положення про зміст, опис герба і прапора та порядок 
використання офіційної символіки Копачівської сільської ради 
Рожищенського району Волинської області.

ВИРІШИЛА:

Сільський голо

3. Контроль з 
виконавчий коі\



Додаток №1

до рішення Копачівської 

сільської ради

від 24червня 2019 року № 49/3



Додаток №2

до рішення Копачівської

сільської ради

від 24червня 2019 року №



Додаток №2

до рішення Копачівської 

сільської ради

від 24червня 2019 року № 49/3

Опис:

Щит перетятий на червоне та зелене поле. На червоному полі срібний 

хрест. На зеленому полі три срібні наконечники рала. Щит у золотому 

картуші та увінчаний золотою сільською короною.

Символіка:

Одна з фігур -  три звернені вгору срібні наконечники рала -  

символізують землеробство. Інша -  срібний хрест -  частина гербу Волині, що 

вказує на належність сіл Копачівкої об’єднаної територіальної громади до 

цієї території.

Червоний колір символізує хоробрість, сміливість, мужність, 

безстрашність, теплоту, любов, великодушність, а також кров, пролиту у 

війнах. Зелений колір символізує надію, радість, достаток, свободу, здоров'я.

Корона з колосків вказує на сільський статус населеного пункту.



Додаток З 
до рішення 
сесії №49/3 
від 24 червня 
2019 року.

Положення про герб К опачівської ОТГ.
1. Герб та прапор Копачівської сільської ради є територіальним 

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

2. Еталон герба і прапора та супровідні документи (Положення, Опис) та 
його електронна версія зберігаються в сільській раді і мають вільний доступ 
для ознайомлення мешканців та гостей громади.

3. Репродукування та тиражування герба та прапора громади 
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 та прапора громади має бути 

збережена кольорова та графічна тотожність еталону та його опису, 
затвердженого сесією сільської ради.

4. Зображення герба та прапора дозволено відтворюватися:
- на фасаді будинку сільської ради;
- у сесійній залі сільської ради;

бланках, штампах та печатці (для особливих церемоній) 
представницьких та виконавчих органів;

- офіційних виданнях сільської ради та органу виконавчої влади;
- центральних магістралях при в'їзді на територію сільської ради.

5. Зображення герба та прапора використовується:

- як елемент святкового оформлення села під час урочистих церемоній та 
свят.

5. На почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих 
історичних документах (угодах про дружбу, співробітництво і та 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 Копачіської сільської ради, на підставі угоди з нею та



відповідно до Положення "Про збір за право використання місцевої 
символіки", яке затверджує сільська рада. Дозвіл на користування 
зображенням герба та прапора сільської ради 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 цього 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 
України.

7. Виключне право на використання герба та прапора належить Копачівській 
сільській раді. Відповідальність за дотримання вимог щодо його 
використання покладається на комісію з гуманітарних питань.

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

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


