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УКРАЇНА 
ЗОЛОЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
          № 1445 

 
ХІХ сесії VІІ скликання                       від  15 червня 2017 року 

 
Про затвердження символіки  
територіальної громади смт Золочів 
 

Враховуючи  важливе значення  символіки у процесі  національного 
відродження  та з метою  утвердження  місцевого самоврядування, 
збереження  територіальної громади  смт. Золочів, відповідно  до ст.22 п.25 , 
ст. 26 п.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 
методичних  рекомендацій з питань геральдики і прапорництва областей, 
районів, районів у містах та територіальних громадах міст, селищ і сіл, 
враховуючи історичні, культурні, соціально- економічні  та інші  місцеві  
особливості і традиції селища, пропозиції виконавчого комітету та постійної 
комісії з гуманітарних та правових питань, депутатської діяльності та етики, 
зв’язків з громадськими організаціями, охорони здоров’я селищна рада 
вирішила: 
  

1. Затвердити герб, прапор та гімн смт Золочів  (Додаток 1,2,3). 
2. Затвердити «Положення про  зміст  і опис Герба і Прапора  та про 

порядок  використання  символіки територіальної  громади смт Золочів 
(Додаток 4)  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з 
гуманітарних та правових питань, депутатської діяльності та етики, зв’язків з 
громадськими організаціями, охорони здоров’я (голова Борох М.М.).  
 

 
 
 
 
Золочівський селищний голова                        Т.А. Бондаренко 

 
 
 



Додаток 1 
до рішення ХІХ сесії  
Золочівської селищної ради 
VII скликання №1445 від 15.06.2017 р. 

 
Ескіз герба територіальної громади смт Золочів 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



          Додаток 2 
до рішення ХІХ сесії  
Золочівської селищної ради 
VII скликання № 1445 від 15.06.2017р. 

 
 
 

 
Ескіз прапора територіальної громади смт Золочів 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення ХІХ сесії  
Золочівської селищної ради 
VII скликання №1445 від 15.06.2017р. 

 
 

Гімн територіальної громади смт Золочів 
                                                                                                                              

слова В.Круглова 
                                                                                             музика В.Руденка 

Приспів: 
Слався, наш Золочів рідний! 
Хай твоя слава дзвенить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
  
Радість наша світла, Золочівський край. 
Працею розквітла вся земля, мов рай. 
Де у чистім полі козаків острог, 
Золочівську долю нам призначив бог. 
  
Приспів: 
Слався, наш Золочів рідний! 
Хай твоя слава дзвенить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
  
Візьмемось за руки, земляки усі, 
Козаків онуки, в розумі й красі. 
Як стріла в майбутнє, мчить Муравський шлях. 
Наші славні будні будуть у віках! 
  
Приспів: 
Слався, наш Золочів рідний! 
Хай твоя слава дзвенить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
Будемо гордо і гідно 
Край свій чарівний любить! 
 
 

 



Додаток 4 
до рішення ХІХ сесії  
Золочівської селищної ради 
VII скликання №1445 від 15.06.2017р. 

 
Положення  

про  зміст  і опис Герба і Прапора  та про порядок  використання  
символіки територіальної  громади смт Золочів 

 
І. Загальні засади. 

Це положення розроблено у відповідності до ст. 22 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням геральдичних, історичних, 
культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і 
традицій. 

Воно визначає зміст, опис та порядок використання Герба і Прапора 
селища міського типу Золочів . 

Герб та Прапор селища міського типу Золочів (далі Герб та Прапор 
селища) є офіційним символом його територіальної громади. 

2. Опис,  символіка, тлумачення  Герба та Прапора смт. Золочів. 
Основою  герба є геральдичний  щит.  
Щит розташований  на зеленому картуші  та розділений на дві частини.  
Головний колір  герба - зелений. 
У верхній частині щита герб Харківський. У нижній — дві фіги у 

зеленім полі, що означають великий цієї землі достаток. 
Зелений колір – символ життя , символ достатку, багатства полів та 

угідь, єдності громади селища  та їх трудової  звитяги . 
Прапор є прямокутним полотнищем в пропорції 2:1, що складається з 

зеленого полотнища 
Зелений колір – символізує життя , надію, свободу, достаток, радість  та 

начало  всього земного. 
В центрі прапора розміщується герб селища міського типу Золочів. 

                                                                                                                                  
3. Порядок використання Герба і Прапора  селища. 

3.1. Герб і Прапор смт. Золочів після їх затвердження на сесії селищної 
ради набувають легітимності і є виключно власністю Золочівської селищної 
ради. 

3.2. Описи та еталонні зображення герба і прапора смт. Золочів 
зберігаються у селищній раді, яка здійснює контроль за виконанням пунктів 
«Положення про герб і прапор селища міського типу Золочів та порядок їх 
використання». 

3.3. Репродукція та тиражування Прапора і Герба здійснюються : 



- у вигляді зеленого зображення ; 
- довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів ; 
- довільних / з дотриманням пропорцій/ розмірів та із всіх елементів 

фігур. 
3.4. Зображення Герба встановлюється : 
- на головному фасаді будинку селищної ради; 
- у сесійній залі селищної ради; 
-  у службових кабінетах селищного голови та секретаря селищної ради; 
-  на знаку при в’їзді на територію селища міського типу Золочів; 
-  на бланках організаційно-розпорядчих документів селищної  ради. 
-  на дошках пошани, бланках грамот та подяк селищної ради, рекламних 

щитах в оформленні при проведенні свят, фестивалів, військово-спортивних 
змагань, виставок, у декоративному оздобленні архітектурних споруд та 
огорож. 

3.5. Зображення герба також може бути використане при виготовленні 
різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції: почесних грамот, 
листів подяки, поздоровних листівок, конвертів, запрошень, бланків, 
проспектів та інших видів друкованої продукції, сувенірів, виготовлених у 
різній техніці рекламної продукції товаровиробників. 

3.6. Прапор піднімається біля приміщення селищної ради: 
- в дні державних свят України та дні жалоби (з чорною стрічкою); 
- під час проведення сесій селищної ради; 
- у дні прийому офіційних делегацій; 
- під час всіх урочистих церемоній та свят. 
За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного 

прапорів України та прапора смт. Золочів, останній не може перевищувати за 
розмірами Державний прапор України  і розміщується справа від нього. 

У випадку одночасного підняття прапора смт. Золочів 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). 

3.7. Прапор може бути піднятий під час церемоній та інших урочистих 
заходів, які проводять представництва окремих державних структур та 
виконавчих органів влади, громадські об'єднання, підприємства, установи та 
громадсько-культурні організації, фірми, промислові підприємства, 
незалежно від форм власності. 

3.8. Прапор використовується: 
- як елемент святкового оформлення під час урочистих церемоній та 

свят (День селища фестивалі, виставки та ін..); 



- під час присяги новообраного селищного голови; 
- під час проведення організаціями регіональних, господарських, 

політичних, культурних, спортивних та інших заходів; 
Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть 

використовувати тільки затверджені зображення Прапора і Герба, а з 
комерційною метою (реклама товару, фірми, послуги, виготовлення 
сувенірної продукції та товарів на експорт тощо) - виключно з дозволу 
селищної ради, на підставі угоди з нею. 

3.9. Дозвіл (або письмово оформлена відмова із зазначенням її причини) 
видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії 
дозволу – ОДИН РІК. Після закінчення терміну його дії необхідно отримати 
дозвіл на наступний період. 

3.10. Дозвіл на користування зображеннями Прапора і Герба передбачає 
моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він 
зображений. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, 
селищна рада має право розірвати угоду з фірмою-виробником. Дія даного 
пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні 
заклади, підрозділи та установи Збройних Сил України, юридичних та 
фізичних осіб, що використовують зображення Прапора і Герба з метою 
національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування 
національної самосвідомості громадян України. 

4. Виключні права на використання Прапора і Герба належать селищній 
раді.  

5. Не дозволяється без спеціального дозволу і письмового погодження з 
селищною радою використання Прапора і Герба у випадках, не передбачених 
цим Положенням. 

6. Контроль за виконанням даного Положення покладається на голову 
селищної ради. 

7.У разі порушення юридичними та фізичними особами цього 
Положення вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 
 
Секретар селищної ради                                                      В.О. Олійник 
 


