
     

 

 

 

УКРАЇНА 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН 

Ш И Ш А Ц Ь К А  С Е Л И Щ Н А   Р А Д А 
 

 (тридцять восьма сесія першого скликання від 07.08.2018) 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження символіки Шишацької 

об’єднаної територіальної громади 

 

З метою збереження і примноження історичних, культурно-соціальних, 

економічних та інших особливостей і традицій сіл, селища об’єднаної 

територіальної громади та враховуючи важливе значення символіки в 

утвердженні місцевого самоврядування, на підставі результатів проведеного 

конкурсу, методичних  рекомендацій з питань геральдики і прапорництва 

областей, районів, районів у містах та територіальних громадах міст, селищ і сіл, 

статтей 22, 26, 73 Закону України «Про місцеве саморядування в Україні» та 

враховуючи висновки постійних комісій ради, селищна  рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити символіку (герб і прапор) Шишацької об’єднаної 

територіальної громади (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про порядок використання символіки 

Шишацької об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності 

депутатів, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян, надання безоплатної первинної правової допомоги та оборонної 

роботи. 

 

       

     Селищний голова                                                                            О.І.ТУТКА 
 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради  

        від 07 серпня 2018 року 

 

Герб Шишацької об`єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради  

від 07 серпня 2018 року 

 

Прапор Шишацької об`єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії селищної ради  

       від 7 серпня 2018 року 

 

Опис символіки Шишацької об’єднаної територіальної громади 

(герба і прапора) 

 

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Нормативним підґрунтям затвердженої символіки Шишацької об’єднаної 

територіальної громади є вимоги ст. 22 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» відповідно до якої  територіальні громади сіл, селищ, 

міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх 

історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. 

Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з 

законом.  

Безпосереднім поштовхом до створення нової символіки територіальної 

громади стало утворення у 2015 році об’єднаної територіальної громади до 

складу якої увійшли одинадцять сільських та селищна рада. 

За вимогами рекомендацій геральдики для досягнення повноцінності герба 

при створенні нових знаків велике значення має використання сюжетів легенд, 

пов'язаних із розвитком території чи виникненням населеного пункту, розкриття 

змісту назви поселення (або версії про походження топоніма), відображення 

якихось специфічних місцевих особливостей, котрі підкреслюватимуть у гербі 

індивідуальність конкретного гербоносія та не втратять свого значення протягом 

тривалого часу (територіальні та географічні особливості, візерунки вишивок 

т.ін.). 

 

ІІ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ГЕРАЛЬДИКИ 

 Герб: 

 Загальні вимоги геральдики встановлюють низку форм в яких необхідно 

відображати зображення герба. За загальноприйнятими нормами в нашій державі 

найчастіше використовується зображення герба на щиті. 

 У затвердженому варіанті використана форма щита для  територіальних 

громад міст, селищ і сіл – із заокругленою нижньою частиною. 

 В підборі кольорів враховано вимоги правил геральдичної колористики, за 

яким можна наносити "металеві" фігури у "кольоровому" полі щита та навпаки.  

Гербовий малюнок відповідає вимогам геральдичної композиції. 

У щиті герба застосовується горизонтальне кольорове ділення. 

За вимогами рекомендаційних геральдичних композицій щит вписано у 

декоративний картуш та увінчаний золотою сільською короною. 

Прапор: 

Символіка прапора пов'язана з гербом та повторює колористику герба з 

додатковими  полями. 

Має у центрі діагонального ділення  зображення герба. 

У прапорі використовується чотирикольорова композиція. 



У прапорі нормується співвідношення сторін та пропорції основних фігур, 

оскільки цей символ може тиражуватися у різних розмірах і в усіх випадках має 

відповідати еталонному зображенню. Розміри та вигляд древка чи навершя 

(вістря) не нормуються. 

 

 

ІІІ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ТА ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІКИ 

(ГЕРБА, ПРАПОРА) 

 

Герб:  

Герб Шишацької об’єднаної територіальної громади має загальний вигляд 

згідно додатку 1. 

Герб зображений у вигляді щита із заокругленою нижньою частиною. 

Вказаний щит вписано у декоративний картуш та увінчаний золотою сільською 

короною.  

Картуш разом із короною та обрамленням із колосся пропонується 

викласти в золоті, що символізує  знатність, могутність і багатство, а також 

чесноти: силу, вірність, чистоту, справедливість, милосердя. Нижню та верхню 

стрічки викладено в синьому кольорі. 

Щит герба має горизонтальне кольорове ділення, яке перетинає щит 

навпіл. Верхня частина щита має зелений колір, а нижня жовтий. 

Розмір герба у співвідношенні висоти до ширини складає 2:1. 

Значення композиції поєднання зеленого та жовтого кольорів символізує: 

Зелений – символізує багатство Шишацької ОТГ лісовими ресурсами 

та символізує надію, достаток, свободу і радість. 

Жовтий – символізує колосисті ниви Шишаччини та є кольором сонця. 

Він же асоціюється з багатством, успіхом і процвітанням.  

Верхня частина щита: 

У верхній половині зеленого поля щита розміщується малинова стрічка із 

написом золотими прописними літерами на латині «VIS UNITA FORTIOR», що 

дослівно перекладається, як – «В ЄДНАННІ СИЛА» або «РАЗОМ МИ 

СИЛЬНІШІ» та одночасно символізує наймогутнішу велич Шишацької ОТГ – 

ЄДНАННЯ. 

В центрі верхнього зеленого  поля щита розміщене зображення «Шишака» 

- старовинного військового металевого шолома із вістрям, на кінці якого була 

невелика кулька (шишка), шишак за однією із історичних версій символізує 

назву селища Шишаки та похідну від нього назву територіальної громади. 

Зображений шолом у синьому кольорі, що відповідає принципам кольорового 

поєднання.    

Нижня (жовта) частина щита: 

У верхній частині жовтого поля в лівому та правому куті містяться 

зображення двох гілок калини, що символізують життя, кров, що пролита за 

рідну землю та вогонь. Калина — український символ єднання народу. 

 В центрі нижнього (жовтого) поля зображено символ зірка ерцгамми, 

яка викладена в синьому кольорі з малиновим хрестом в центрі. Символ зірка 

ерцгамми починає свою історію з дохристиянських часів, та походить від часів 

Стародавнього Єгипту, однак був запозичений і використовується в переважній 

більшості релігій світу. Тлумачення символу дуже різноманітне, але спільними 

рисами є значення гармонії світу духовного і матеріального. В християнській 

релігії зірка ерцгамми є символом світобудови та людської могутності. 



Цей символ має вигляд  дванадцяти променевої зірки з хрестом в центрі. 

На гербі Шишацької ОТГ зірка ерцгамми своїми дванадцятьма променями 

символізує дванадцять суб’єктів об’єднання (одинадцять сільських та селищну 

ради) їх рівність один перед одним та довічну нероздільну долю. 

На нижній частині картуша мається напис – «Шишацька ОТГ» та «2015», 

рік створення Шишацької об’єднаної територіальної громади. 

Прапор: 

Загальний вигляд прапора Шишацької ОТГ має вигляд згідно додатку 1. 

Прапор Шишацької ОТГ пропонується у вигляді полотнища із трьох 

рівновеликих полос зеленого, синього та жовтого кольорів горизонтального 

ділення та половина діагонального ділення у вигляді білого трикутника з лівої 

сторони.  

Розташування кольорів з верху до низу – зелений, синій, жовтий. 

Значення кольорів на прапорі: 

Зелений – символізує багатство Шишацької ОТГ лісовими ресурсами 

та символізує надію, достаток, свободу і радість; 

Синій – символізує мирне небо над Шишацькою ОТГ та перетинає 

прапор навпіл так як і річка Псьол перетинає Шишацьку громаду і є невід’ємною 

географічною ознакою Шишаччини. 

Жовтий – символізує колосисті ниви Шишаччини та є кольором сонця. 

Він же асоціюється з багатством, успіхом і процвітанням. 

Білий – символізує синтез усіх кольорів, тому він є ідеальним 

кольором, «кольором мрії». У ньому закладений багатозначний сенс, оскільки 

він одночасно передає і блиск світла, і холод льоду. В українській народній 

символіці символ  моральної чистоти.  

На прапорі зображено герб Шишацької ОТГ в центрі білого трикутника. 

Співвідношення розміру зображення герба до розміру полотнища прапора 

1/10. 

Співвідношення  ширини до довжини прапора складає 2:3. 

 

  



 Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради  

від 7 серпня 2018 року 

 

Положення  

про порядок використання символіки Шишацької  

об’єднаної територіальної громади 

 

1. Герб і прапор об’єднаної територіальної громади після їх затвердження 

на сесії ради набувають легітимності і є виключно власністю Шишацької 

селищної ради. 

Герб і прапор селищної ради є офіційним атрибутом місцевого  

самоврядування, символом єдності територіальних громад  та взаєморозуміння 

її  мешканців, духовної  височини, спрямованості до моральних ідеалів, 

стабільності і мирного співіснування. 

2. Описи та еталонні зображення герба і прапора об’єднаної 

територіальної громади зберігаються у селищній раді та копія у Шишацькому 

краєзнавчому музеї. 

3. Репродукція та тиражування герба і прапора здійснюються : 

- у вигляді кольорового або чорно-білого зображення; 

- довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів ; 

- довільних  розмірів (з дотриманням пропорцій) та із всіх елементів 

фігур. 

4. Герб і прапор може використовуватися: 

- установами і організаціями, засновниками яких є селищна рада; 

- в місцях проведення державних і місцевих свят, фестивалів, виставок, 

спортивних, культурних та інших публічних заходах; 

- при виготовленні селищною радою 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. 

5. Інші підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть 

використовувати зображення герба і прапора виключно з дозволу виконавчого 

комітету селищної ради.  

Дозвіл на користування зображеннями герба і прапора передбачає 

моральну відповідальність користувача за якість товару та естетичний його 

вигляд. 

6. Порядок діє на території об’єднаної громади і є обов’язковим для 

виконання всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форм власності. 

7. Шишацька селищна рада має право вимагати припинення 

несанкціонованого користування символами Шишацької об’єднаної 

територіальної громади і відшкодування заподіяної цим шкоди у порядку, 

встановленлму чинним законодавством. 

У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 
 

 


	Р І Ш Е Н Н Я

