
 

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ЛЯШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

СОРОК ПЕРША  СЕСІЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження офіційної символіки Ляшківської об’єднаної 

територіальної громади 

         Враховуючи  важливе значення  символіки у процесі  національного 

відродження  та з метою  утвердження  місцевого самоврядування, 

збереження Ляшківської  територіальної громади, 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, 

комісії  державних нагород та геральдики, враховуючи історичні, культурні, 

соціально-економічні  та інші  місцеві  особливості і традиції  громади, згідно 

результатів проведеного конкурсу на засіданні від 30.06.2017 по визначенню 

переможців  офіційної символіки, сільська рада вирішила :  

1.Затвердити  ескізи  символіки  територіальної  громади  Ляшківської 

сільської ради: 

Герб  громади / додаток 1/ 

Прапор громади  / додаток 2/ 

2. Затвердити «Положення про  зміст  і опис  офіційної символіки  та про 

порядок  використання  символіки 

територіальної  громади  Ляшківськоїсільської ради (додаток 3) 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  з питань соціально-культурного розвитку, планування, бюджету і 

фінансів. 

Сільський голова:                                               Ю.Омелян 

 

с. Ляшківка 

Від 05.11.2018 р. 

№  427 -41/7 



Додаток №1 

до рішення сесії № 427-41/7 від 05.11.2018 р 

 

Езкіз герба громади Ляшківської сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.о.секретаря сільської ради                                                                   

А.М.Постольник 



 

Додаток №2 

до рішення сесії №427-41/7 від 05.11.2018 

 

Езкіз прапора громади Ляшківської сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.о.секретаря сільської ради                                                                   

А.М.Постольник 

 

 



Додаток №3 

до рішення сесії №427-41/7 від 05.11.2018 

  

Положення 

про зміст, опис  Герба, Прапора і 

порядок  використання  символіки  Ляшківської  об’єднаної  

територіальної громади 

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. 

Герб та Прапор  Ляшківської громади  (далі Герб та Прапор громади ) є 

офіційними символами   територіальної громади. 

2. Опис,  символіка, тлумачення  Герба та Прапора громади. 

Основою  герба є геральдичний  щит французької форми 

закруглений  нижньою частиною жовтого кольору. Корона  з зубцями з 

колосків, зображення кукурудзи, соняху та техніки в середину герба символізує 

сільськогосподарське життя громади. 

Прапор є прямокутним полотнищем в пропорції 90:60, що складається з трьох  

горизонтальних  смуг - синіх в рівному  співвідношенні  та всередині   жовтої 

смуги  на якій зображено частина герба. 

Синій колір - символізує  щирість, вірність, відданість, честь, благородство, 

духовність, чисте небо та воду, бездоганність, молодість, і життєвий  ріст  та 

ще  вказує на те, що громада  розкинулась на берегах річки Оріль. 

Жовтий  символізує  знатність, могутність, багатство, а  також  християнські 

чесноти - віру, справедливість, милосердність  та смиренність і те що землі 

нашої громади щедрі на врожаї. В центрі прапора   розміщена 

частина  герба   громади. 

 

                                         II. Розміщення герба та прапора 

 Герб та прапор  громади  може розміщуватися : 



 На фасаді будинку Ляшківської  сільської  ради; у приміщенні   сільського 

голови та  старости   громади,  керівників  відділів, керівників виконавчих 

органів  сільської ради, 

  Підприємства, установи, організації  Ляшківської громади можуть 

використовувати зображення герба для рекламних заходів з дозволу 

сільського  голови. 

Не дозволяється без спеціального дозволу і письмового погодження з сільською 

радою  використання Прапора і Герба у випадках, не передбачених цим 

Положенням. 

 Контроль за виконанням даного Положення покладається на голову 

сільської  ради. 

 

III. Виконання рішення 

Положення про офіційну символіку Ляшківської громади обов’язкове для 

виконання всіма підприємствами, установами, організаціями громади 

незалежно від форм власності 

У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення вони 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

в.о.секретаря сільської ради                                                 

А.М.Постольник 


