
Р І Ш Е Н Н Я  
  

Коломийської міської ради 
(62  сесія) 

7  демократичного скликання 
  

від 28.05.2020р.  № 4614-62/2020-62 

  

Про  затвердження символіки 

села Товмачик Коломийської 

міської об’єднаної 

територіальної громади та 

Положення про неї 
  

Керуючись статтею 22 та пунктом 49 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою утвердження місцевого 

самоврядування, збереження історичної спадщини, реалізації права села 

Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади мати 

власну символіку, розглянувши подані проекти символіки (Герба і Прапора),  

міська рада 

в и р і ш и л а : 

       1. Затвердити Герб села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаток 1). 

       2. Затвердити Прапор села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаток 2). 

       3. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання 

символіки села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної 

громади (додаток 3). 

       4.Відділу інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської 

міської ради (Ірина Жолоб), ознайомити працівників відділів, структурних 

підрозділів управлінь Коломийської міської ради, фізичних та юридичних 

осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері реклами, туризму та поліграфії з 

правилами використання символіки села Товмачик. 

       5. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського 

голови Романа Остяка. 

       6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 

освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального 

захисту та охорони здоров’я (Геннадій Романюк). 

  

Міський голова                                                                                                       

          Ігор Слюзар 

 

 



Додаток 1 

рішення міської ради 

від 28.05.2020 р. №4614-62/2020 

Герб 

 села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

Міський голова                 Ігор Слюзар 



Додаток 2 

рішення міської ради 

від 28.05.2020 р. №4614-62/2020 

 

 

Прапор  

села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади 

 

Міський голова                 Ігор Слюзар 



 

Додаток 3 

рішення міської ради 

від 28.05.2020 р. №4614-62/2020 

 

 

Положення 

про зміст, опис та порядок 

використання символіки села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 

села Товмачик Коломийської міської об’єднаної територіальної громади (далі 

- Положення) визначає порядок використання символіки села Товмачик та є 

обов’язковим до виконання фізичними та юридичними особами, 

підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм 

власності. 

1.2. Положення розроблено на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

1.3. До символіки села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади належать Герб та Прапор (далі - символіка).  

1.4. Використання символіки має на меті розвиток національної 

самосвідомості мешканців села, відродження культурних традицій та 

патріотичне виховання молоді. 

1.5. Використання символіки не повинно суперечити 

загальноприйнятим суспільним нормам моралі та законодавству України. 



 

2. Зміст та опис символіки 

 

2.1. Герб села Товмачик 

Гербом села Товмачик є закруглений щит із зеленого кольору 

посередені розділений синьою полосою. В верхній частині герба зображено  

капличку над джерелом біля якої проводять богослужіння з давніх часів і до 

сьогодні, в нижній частині зображено книгу (словник), що пов`язує із назвою 

села Товмачик, оскільки за переказами в селі жили перекладачі (тлумачі), які 

були перекладачами в Княжому дворі. Щит вписано в фігурний картуш 

золотого кольору. Щит увінчаний геральдичною короною з колосками, що 

вказує на статус. 

 

Точне визначення кольорів герба 

RGB – для відтворення логотипу на моніторі 

CMYK – для друку чотирма фарбами 

PANTONE process guide coated EURO 



 

 

2.2. Прапор села Товмачик 

Квадратне або прямокутне (розміром 1:2) полотнище із трьох кольорів. 

На прапорі зображено  капличку та словник, які розмішені на зеленому фоні, 

що символізує ліс, який розділений річкою Товмач – голубим фоном. 

 

Точне визначення кольорів прапора 

RGB – для відтворення логотипу на моніторі 

CMYK – для друку чотирма фарбами 

PANTONE process guide coated EURO 



 

3. Порядок 

використання символіки 

 

3.1. Використовують офіційно затверджену Коломийською міською 

радою символіку села Товмачик, відповідно до опису та еталонного зразка, 

без її спотворення. 

3.2. Репродукування та тиражування символіки здійснюється у вигляді 

кольорового, чорно-білого та графічного зображення. 

3.3. Герб і Прапор може розміщуватися: 

- в/на адміністративних будівлях села Товмачик, приміщеннях, які 

належать до комунальної власності територіальної громади та Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади; 

- в/на інших будівлях – за згодою старости села Товмачик Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади чи керівництва Коломийської 

міської ради. 

3.4. Допускається використання Герба і Прапора: 

- з нагоди державних та місцевих свят; 



- під час проведення політичних, спортивних, культурних та інших 

масових заходів на території села Товмачик Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3.5. Використання символіки передбачає шанобливе ставлення до неї. 

З боку її користувачів вимагається уникнення вчинення ними навмисного 

псування чи пошкодження Герба і Прапора села Товмачик Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади та вчинення перешкоди стороннім 

особам у разі негативного їх ставлення до символіки, пошкодження чи 

псування Герба і Прапора.  

3.6. За порушення Порядку використання символіки села Товмачик 

Коломийської міської об’єднаної територіальної громади особи несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

 

 

 

Міський голова                 Ігор Слюзар 

 

 


