
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  __.05.2020  № проект
с. Миколаївка
Про Герб та Прапор Миколаївської 
сільської ради Сумського району

 Керуючись ст.  22  та  п.  49  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення символіки у процесі
національного  відродження,  з  метою  збереження  історичної  спадщини,
реалізації  права  територіальної  громади  мати  власну  символіку,  відповідно
протоколу  засідання   комісії по  визначенню  переможців  конкурсу  на  кращу
офіційну  символіку  Миколаївської  об’єднаної  територіальної  громади,
враховуючи  результати  громадського  обговорення,  висновки  та
пропозиції постійної  комісії з  питань охорони  прав  людини,  законності,
депутатської  діяльності  та  етики,  соціального  захисту  населення,  освіти,
охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, сільська рада вирішила:

            1.Затвердити  символіку  Миколаївської  об’єднаної  територіальної
громади
1.1 Герб (додаток 1).
1.2 Прапор (додаток 2).
      2.Затвердити  Положення  про  зміст,  опис  герба  і  прапора  та  порядок
використання  офіційної  символіки Миколаївської  об’єднаної  територіальної
громади Сумського району Сумської області (додаток 3).

3. Виплатити переможцю Конкурсу на створення символіки Миколаївської
об’єднаної  територіальної  громади  (далі  Конкурс)  Івану  Хамежуку  (вул.
Незалежності  6,  кв.  3, смт.Локачі, Волинська  область,  тел.  : 0997792637,
geraldyk@ukr.net )  грошову  винагороду  у  сумі  2000  грн  (дві  тисячі  грн)
відповідно до положення про Конкурс.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та
етики,  соціального  захисту  населення,  освіти,  охорони  здоров‘я,  культури,
молоді та спорту.

Сільський голова           С.В. Самотой

tel:+380997792637
mailto:geraldyk@ukr.net


                                                                                                         Додаток 1
                
                  Герб Миколаївської об’єднаної територіальної громади

Примітка: В оригінальному зображенні герба Миколаївської об’єднаної 
територіальної громади надпису «Миколаївська громада» не буде, відповідно до 
правил геральдики!!!

                                                                                                                                 



                                                                                                                                 Додаток 2

                      Прапор Миколаївської об’єднаної територіальної громади



                                                                                                                            Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ

про зміст, опис та порядок використання офіційної символіки
Миколаївської сільської ради (об’єднаної територіальної громади).

 Дане  положення  розроблено  у  відповідності  до  статті  22  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  урахуванням
геральдичних,  історичних,  культурних,  соціально-економічних  та  інших
місцевих  особливостей  і  традицій,  визначає  зміст,  опис  та  порядок
використання  герба  і  прапора  Миколаївської  сільської  ради  (об’єднаної
територіальної громади). 1. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ.

1.1. Герб  Миколаївської  сільської  ради  (об’єднаної  територіальної
громади).          

Опис герба.
На синьому полі срібна підкова, в середині якої золота восьмиконечна

зірка. Внизу, на зеленій основі, срібна козацька шабля.
Герб вписаний у декоративний картуш та доповнений внизу колосками

пшениці. Картуш увінчує "сільська" корона, що додатково підкреслює статус
адміністративного  центру  Миколаївської  громади.  (Для  декоративного
вжитку герб  може  бути  доповнений  девізною  стрічкою  з  назвою
адміністративно-територіального  об'єднання  :  "МИКОЛАЇВСЬКА
ГРОМАДА").

Пояснення герба.
Срібна підкова, символ праці, також означає давній промисел місцевих

мешканців.  На  території  села  колись  навіть  був  кінний  завод  *.  Це
зображення також традиційно символізує удачу, щастя, достаток та багатство.

* - Списокъ населенныхъ мѣстъ по свѣдѣніямъ 1864 года, томъ XLVI.
Изданъ  Центральнымъ  статистическимъ  комитетомъ  Министерства
Внутренних Дѣлъ. 1869 — XCVI + 209 с.

Золота зірка означає відродження та розквіт. 
Козацька  шабля символізує  мужність  тутешніх  жителів.  Як  і

Миколаївку, та і  інші села громади було засновано козаками, вихідцями із
Гетьманщини на території Сумського полку.
1.2.  Прапор  Миколаївської  сільської  ради  (об’єднаної  територіальної
громади). 

Прапор  сільської  ради  –  прямокутне  полотнище  зі  співвідношенням
сторін 7:12.

 Опис прапора.



За рекомендаціями УГТ в прапорі є бажаним використанням кольорів
герба, або його окремих елементів. Саме за цими критеріями був розроблений
прапор Миколаївської громади.

Таке використання дасть змогу органічно поєднувати ці  два символи
адміністративно-теріторіальної влади у практичному використанні.  

Додатково  прапор  доповнений білою хвилястою смугою,  що означає
річку.

Відповідно  до  сучасних  вимог  і  традицій  вексилології  прапор
населеного  пункту,  або  громади  має  мати  аналогічне  (дзеркальне)
зображення з обох сторін прапорного листа.

Кольорове вирішення.

Білий (в  геральдиці  срібний)  -  чистота,  надія.Жовтий (в  геральдиці
золотий) - символ багатства та величі.

Синій –  мирне та безхмарне небо.
Зелений - символ родючості землі та добробуту.

Автор:Іван Хамежук (смт. Локачі, член УГТ)

Примітка: В композиціях герба та прапора Миколаївської громади не
використовувались  "кліпарти",  лише творчі  розробки  автора.  Копіювання
ідеї,  композиції  в  цілому,  або  її  окремих  елементів іншими  учасниками
конкурсу "... на створення офіційної символіки Миколаївської сільської ради"
- заборонено,  згідно  Закону  України  "Про  авторське  право,  та  суміжні
права".

Дані  проекти  зареєстровані  Національною  спілкою  краєзнавців
України  09:15, 26.12.2019р.

 2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

2.1. Герб та Прапор  Миколаївської сільської ради після їх затвердження на
сесії сільської ради набувають легітимності. 

2.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора  Миколаївської сільської
ради зберігаються у Миколаївської сільській раді. 

2.3.  Репродукування  та  тиражування  символів  здійснюється  у  вигляді
кольорового,  чорно-білого,  графічного,  а  також  об’ємного  зображення
довільного  розміру  (але  з  дотриманням  пропорцій)  у  довільній  техніці
виконання та з різноманітних матеріалів. 

2.4. Зображення Герба Миколаївської сільської ради може розміщуватися:

 - на будинку сільської ради;

 - в залі, де проводяться засідання та сесії сільської ради; 



- у службових кабінетах сільського голови та старости; 

- на офіційних виданнях сільської ради; 

- на покажчиках меж громади при в’їзді на її територію;

 -  в  підприємствах,  установах,  організаціях,  що  розташовані  на  території
Миколаївської сільської ради, громадських місцях; 

2.5. Допускається використання Герба Миколаївської сільської ради:

 - при оформленні території громади на честь свят,

- при проведенні спортивних, культурних та інших масових заходів;

 - на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних документах,
що видаються владою сільської ради;

 - у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;

 - на офіційних паперах, що випускається владою; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

-  на  сувенірах,  пам’ятних  медалях,  значках,  що  виготовляються  на
замовлення сільської ради; 

- на почесних грамотах, вітальних листах;

 2.6.  Прапор  Нижньосироватської  сільської  ради  може  підніматися  або
встановлюватися:

 - на будівлі, де працює сільська рада та на будівлі, де працює староста;

 - в залі, де проводяться засідання та сесії сільської ради;

 - у службових кабінетах сільського голови та старости;

 2.7. Допускається використання Прапора Миколаївської сільської ради :

 - при оформленні території сільської ради на честь свят,

- при проведенні спортивних, культурних та інших масових заходів;

 - на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних документах,
що видаються владою сільської ради; 

- в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

-  на  сувенірах,  пам’ятних  медалях,  що  виготовляються  на  замовлення
сільської ради, або уповноваженою нею органу;

 2.8. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапорів
України, області, району та прапора Миколаївської сільської ради, останній
не  може перевищувати  за  розмірами Державний прапор  України,  прапори
області,  району і розміщується справа від них (з боку глядача).  У випадку



одночасного  підняття  прапора Миколаївської сільської  ради  та  прапора
організації,  фірми,  установи  (якщо  вони  розташовані  поруч)  прапор
організації  повинен  не  перевищувати  розміри  прапора  громади  і
розташовуватися  справа  від  нього (з  боку  глядача).  Прапор  сільської  ради
може застосовуватися як звичайний прапор (з вертикальним кріпленням до
древка), з додатковим горизонтальним кріпленням (у стаціонарних умовах – в
сесійному  залі  чи  кабінеті  сільського  голови)  або  як  хоругви  (тільки  з
горизонтальним кріпленням). 

2.9. Інші випадки використання Герба і Прапора Миколаївської сільської ради
визначаються  лише  за  рішенням  сільської  ради.  Виключене  право  на
використання герба та прапора належить Миколаївській сільській раді. 

2.10.  Використання  офіційних  символів Миколаївської  сільської  ради  у
комерційній діяльності проводиться лише з дозволу Миколаївської сільської
ради або уповноваженою нею органу на визначених умовах. Миколаївська
сільська  рада  має  право  вимагати  припинення  несанкціонованого
користування символікою (гербом і прапором) Миколаївської сільської ради і
відшкодування  заподіяної  цим  шкоди  у  порядку,  встановленому  чинним
законодавством. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього
Положення вони несуть  відповідальність  згідно  з  чинним законодавством.
2.11.  Контроль  за  дотриманням  порядку  використання  символіки
Миколаївської сільської ради встановленого цим Положенням, здійснюється
виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                                            С.В.Самотой


