
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

14.12.2018                                                                                               №  649-41/VII 

 Про затвердження символіки 

територіальної громади міста 

Тернівка 

        Керуючись ст.22, 25, п. 49 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Указу Президента України від 30 листопада 2000 року N 694/2000 

«Про впорядкування геральдичної справи в Україні», враховуючи методичні рекомендації 

з питань геральдики та прапорництва областей, районів, районів у містах та 

територіальних громад міст, селищ і сіл, затверджених на засіданні Комісії державних 

нагород та геральдики від 01.06.2018 № 8, висновки геральдично-вексилогічної 

експертизи проекту символів міста Тернівка, проведеною Українським Геральдичним 

Товариством від 04.12.2018 року, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 Затвердити «Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 

територіальної громади міста Тернівка» (додаток 1). 

1. Затвердити ескізи геральдичних знаків (Герб та Прапор) міста Тернівка (додаток 2). 

2. Рішення Тернівської міської ради від 15.02.1991 року № 78, рішення Тернівської 

міської ради від 18.05.2004 року № 311-XVII/XXIV, рішення Тернівської міської 

ради від 18.05.2004 року № 312-XVII/XXIV, вважати такими, що втратили 

чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, депутатської етики, зв’язку з політичними партіями і громадськими 

організаціям, засобами масової інформації. 

  

  

  

  

Міський голова                                                                                        В.В. Тарелкін 

 



Додаток 1 
до рішення міської ради 

від 14.12.2018  № 649-41/VII 

 

Положення 

про зміст, опис та порядок використання 

символіки територіальної громади міста Тернівка 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено у відповідності до ст. 22 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з урахуванням методичних рекомендацій з питань 

геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних 

громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи), історичних, 

культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і традицій. 

1.2. Дане Положення визначає зміст, опис та порядок використання символіки 

територіальної громади міста Тернівка. 

1.3. Герб та Прапор міста Тернівка (далі Герб і Прапор) є офіційними символами 

його територіальної громади. 

 

2. Опис Герба міста Тернівка 

2.1. Герб має форму щита, який класифікується в геральдиці як іспанський 

тип. Щит із розсіченим полем і главою. Глава розділена з полем двома золотими 

хвилястими балками. 

У правому зеленому полі розміщено золотий колос; у лівому чорному полі 

срібний відбійний молоток; у синій главі зображено  золоту гілку терену з трьома 

срібними квітками.  

Щит обрамлено декоративним золотим картушем й увінчано срібною 

міською мурованою короною з трьома мерлонами (зубцями).  

В нижній частині картушу чорними літерами надпис «1775» Під картушем 

золота стрічка з написом  чорними літерами «Тернівка» 

2.2 Обґрунтування символіки Герба: 

Поєднуючи стилізовані елементи та символіку, Герб відображає історію та 

сьогодення міста Тернівка. 

Синій колір - Символізує славу, вірність, щирість, велич, могутність. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87


Гілка терену - рослина, що дала ім'я річці і місту. На гілці терену - три квітки – 

символ минулого, сучасного і майбутнього міста.  

Дві хвилясті балки символ двох рік - Самари і Тернівки, на місці злиття яких і було 

засноване наше місто. 

Зелений колір — символізує  надію, родючість, свободу, символ земних багатств. 

Колос та відбійний молоток - символізує тісний зв'язок сільського господарства і 

вугільної промисловості в межі міста. 

Чорний колір - постійність, спокій, мир, мудрість, символ підземних багатств, 

вугільна промисловість. 

 

3. Опис Прапора міста Тернівка 

 

3.1 В основі створення прапора лежить символіка і колористика Герба міста 

Тернівка. 

Прапор міста має квадратну форму у співвідношенні його ширини до довжини як 1 

до 1. 

3.2 Поле прапора розділено на три рівновеликі горизонтальні смуги  синього, 

жовтого і темно-сірого кольору. На смузі  синього і жовтого кольору розташований 

Герб міста. 

 

4. Порядок використання Герба міста Тернівка 

4.1 Герб  міста  є  офіційним міським символом. Герб міста затверджується 

рішенням Тернівської міської ради. 

4.2 Відтворення Герба, незалежно від його розмірів і техніки виконання, має точно 

відповідати опису, наведеному в цьому Положенні.   Відповідальність за неточність 

зображення Герба порівняно з еталоном,  зміну композиції або кольорів, що 

виходить за межі геральдично допустимого, несе виконавець допущених  

деформацій. 

4.3 Зображення Герба може відтворюватися: 

- на фасаді будинку міської ради; 

- на фасадах будівель органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

 організацій, що знаходяться в комунальній власності; 

- у сесійній залі міської ради; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80


- у  службових  кабінетах посадових осіб місцевого самоврядування; 

- офіційної друкованої продукції міської  ради, виконавчого комітету; 

- при в'їзді на територію міста. 

4.4. Зображення Герба може використовуватися: 

- як  елемент святкового оформлення міста під час урочистих церемоній та свят 

(фестивалі,  виставки тощо); 

- на почесних грамотах,  вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих історичних 

документах (угодах про дружбу та співробітництво тощо), візитних картках 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, дипломах творчих премій, 

відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо, при 

виготовленні значків, пам’ятних, почесних медалей. 

4.5. Порядок використання Герба підприємствами, установами та організаціями, 

що не знаходяться в комунальній власності, а також фізичними особами. 

- порядок використання Герба підприємствами, установами та організаціями, 

що не знаходяться в комунальній власності, а також фізичними особами, будується 

на  договірній основі. 

- інші випадки використання Герба встановлюються нормативними правовими 

актами органу місцевого самоврядування. 

      

5. Порядок використання Прапора міста Тернівка. 

5.1. Прапор міста є офіційним міським символом  міста Тернівка.  Прапор міста 

затверджується рішенням Тернівської міської ради. 

 5.2. Репродукування    та    тиражування    Прапора   міста здійснюється у вигляді 

кольорового, довільною   технікою  виконання  та  з  різноманітних  матеріалів, 

довільних розмірів. 

     При репродукуванні  та  тиражуванні  Прапора міста має бути збережена 

кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису з   обов'язковим   

додержанням   пропорцій   зображення   Прапора. 

5.3. Прапор міста Тернівка піднімається (встановлюється): 

- у місцях проведення державних та місцевих заходів — на час їх проведення в 

місті; 



- під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводять виконавчі органи 

влади, міські громадські об’єднання, підприємства, установи та організації, 

незалежно від форм власності, за бажанням останніх. 

- у приміщеннях під час прийому офіційних делегацій; 

5.4. За обставин,  коли здійснюється одночасне підняття Державного Прапора  

України або Прапора області та  Прапора   міста,   останній   не   повинен 

перевищувати  за розмірами Державний Прапор України та Прапор області і 

розміщується справа від них (нього) (з боку глядача). 

      

5.5. Порядок використання Прапора міста підприємствами, установами та 

організаціями, що не знаходяться в комунальній власності, а також фізичними 

особами, будується на  договірній основі. 

Інші випадки використання Герба встановлюються нормативними правовими 

актами органу місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

6.  Відповідальність за порушення цього Положення 

Використання Герба та Прапора  з порушенням цього Положення, а також 

наруга над Гербом та Прапором  тягне за собою відповідальність згідно 

із законодавством України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       Ж.А. ШКУТ  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення міської ради 

від 14.12.2018 № 649-41/VII 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Секретар ради                                                                                     Ж.А. ШКУТ 


