
Лихівська селищна рада 

П'ятихатський район Дніпропетровська область 

РІШЕННЯ СЕСІЇ 

від 15 березня 2019р.№ 702–39/VII 

Про затвердження офіційної символіки Лихівської селищної 
об’єднаної територіальної громади 

 

        Враховуючи важливе значення символіки у процесі національного 

відродження та з метою утвердження місцевого самоврядування, 

враховуючи історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві 
особливості і традиції громади, пропозиції постійних комісій селищної 
ради, виконавчого комітету селищної ради, відповідно до ст. 22 , п.49 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада  вирішила:  

     1.Затвердити ескізи Герба, Прапора, текст та музику Гімну  Лихівської 
селищної об’єднаної територіальної громади (додатки 1-3). 

  

     2.Затвердити Положення про зміст, опис герба та прапора та порядок 

використання офіційної символіки Лихівської селищної об’єднаної 
териріальної громади » (додаток 4). 

  

    3.Вважати, що Герб, Прапор, Гімн Лихівської селищної об’єднаної 
територіальної громади  є офіційним символом громади і до їх зображення 

слід ставитись з пошаною. 

  

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради. 

   

Селищний голова                                                                     ГОРБЕНКО Л.С.       

            

  



Додаток 1 

  

до рішення селищної ради №702 -39/VII 

  

від  15.03.2019 року 

   

Ескіз Герба Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 

                     

  



Додаток 2 

  

до рішення селищної ради №702-39/VII 

  

від  15.03.2019 року 

   

Ескіз Прапора  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 

 
                       

  



Додаток 3 

  

до рішення селищної ради №702 39/VII 

  

від  15.03.2019 року 

   

Текст  

  

Гімну  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 

   

Люблю тебе, краю мій рідний, ясний! 
   

За степ твій широкий, врожаєм рясний, 
   

За море пшениці й високі жита, 
   

Цвіти, громадо моя золота! 
   

В зелених садах ти немов у вінку. 
   

Про тебе ми пісню співаєм дзвінку. 
   

Про тебе всі мрії і наші думки, 
   

Ніякі тобі не страшні вороги. 
   

Будь вільна й щаслива на вічні віки, 
   

Бо ти – наша ненька! Ми – діти твої! 
             

  



Додаток 4 

   

до рішення селищної ради №702 -39/VII 

   

від   15.03.2019  року 

   

ПОЛОЖЕННЯ 

   

про зміст, опис герба і прапора та порядок використання офіційної 
символіки Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 

   

1.1. 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 Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади. 

   

2. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

   

2.1. Герб Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади. 

   

Основою герба є геральдичний щит закруглений нижньою частиною. 

Геральдичний щит пiвкруглої форми має співвідношення сторін 5:6. Щит 

розміщений вертикально: посередині на синьому  полі зображений лелека 

повернутий у профіль праворуч (вліво від глядача), у правій та лівій верхній 

частині щита розташовані симетрично два  ділення округлої форми зображених 

відносно один - одного дзеркально та на кожному з яких  зображені три листка 

дуба та два жолуді золотого кольору. В нижній частині герба на синьому полі 

зображені дві схрещені донизу козацькі шаблі золотого кольору. 

   

Лелека - символ миру, дому, народжуваності, родини. Козацькі 
шаблі - символ козацтва, ознака приналежності населених пунктів 

громади до козацького минулого, а також символ мужності та 

готовності стати на захист Батьківщини. Листя дуба та жолуді - 
символ міцності та довголіття. 

   

Щит вписаний у золотий картуш, та увінчаний міською мурованою короною з 

трьома мер лонами (зубцями). 



   

2.2. Прапор Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади – це 

квадратне полотнище, зі співвідношенням сторін 1:1, розділене діагонально з 

верхнього лівого краю полотнища до нижнього правого краю прямою 

золотою  ( жовтою) стрічкою. Синя частина полотнища розташована від древка. 

На червоній частині - зображені три золоті листки дуба та два жолоді. Зворотня 

частина прапора має аналогічне (дзеркальне) зображення. 

   

2.3. Кольорове вирішення: 

   

         Кольорова червоно-синя гама підкреслюючи козацьке минуле населених 

пунктів громади. 

   

          Червоний колір – символізує   життя, красу, любов, силу  та мужність 

   

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

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

   

Золотий ( жовтий ) – символізує повагу,  багатство, милосердя, справедливість, 

силу, віру, постійність. 

   

ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМОЛІКИ 

   

3.1. Герб і Прапор і Гімн  Лихівської селищної об’єднаної територіальної 

громади після їх затвердження на сесії селищної ради набувають легітимності. 

   

3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора Лихівської селищної 

об’єднаної територіальної громади зберігаються у Лихівській селищній  раді. 

   

3.3. 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. 

   

3.4. Зображення Герба  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади 

може розміщуватися: 

   

- на будинку селищної ради ради; 



   

- в залі, де проводяться сесії селищної ради; 

   

- у службових  кабінетах селищного голови  та старости; 

   

- на офіційних виданнях селищної ради; 

   

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

   

- в підприємствах, установах, організаціях,  що розташовані на території 

Лихівської слищної об’єднаної територіальної громади, громадських місцях; 

   

3.5. Допускається використання Герба Лихівської селищної об’єднаної 

територіальної громади: 

   

- 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 громади; 

   

- 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 

селищної ради; 

   

- на почесних грамотах, вітальних листах; 

   

3.6. Прапор Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади може 

підніматися або встановлюватися: 

   

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



   

- в залі, де проводяться сесії селищної ради; 

   

- у службових  кабінетах селищного голови та старости; 

   

3.7. Допускається використання Прапора Лихівської селищної об’єднаної 

територіальної громади: 

   

- 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 громади; 

   

- в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

   

- в експозиціях музеїв та виставок; 

   

- на сувенірах, що виготовляються на замовлення селищної ради, або 

уповноваженого нею органу; 

   

3.8. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапорів 

України, області, району та прапора Лихівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, останній не може перевищувати за розмірами 

Державний прапор України, прапори області, району і розміщується праворуч 

від них (з боку глядача). 

   

У випадку одночасного підняття прапора  Лихівської селищної об’єднаної 

територіальної громади та прапора організації, фірми, установи (якщо вони 

розташовані поруч) прапор організації повинен не перевищувати розміри 

прапора громади і розташовуватися праворуч від нього (з боку глядача). 

   

Прапор територіальної громади може застосовуватися як звичайний прапор (з 

вертикальним кріпленням до древка), з додатковим горизонтальним кріпленням 

(у стаціонарних умовах – в сесійному залі чи кабінеті селищного голови) або як 

хоругви (тільки з горизонтальним кріпленням). 

   



 3.9. Інші випадки використання Герба і Прапора Лихівської селищної 

об’єднаної територіальної громади визначаються лише за рішенням селищної 

ради. 

   

    Виключене право на використання герба, прапора та гімну належить 

Лихівській селищній раді. 

   

3.10. Гімн громади виконується: 

   

під час урочистої церемонії прийняття присяги новообраним селищним 

головою; 

   

при відкритті та закритті засідань сесій Лихівської селищної ради; 

   

під час офіційної церемонії внесення та винесення прапора громади на 

урочистих заходах, які проводять виконавчі органи селищної ради; 

   

при відкритті пам’ятників, пам’ятних знаків, споруд, які мають на меті 

увічнення пам’яті про історичні та суспільно-політичні події, пов’язані з 

громадою. 

   

Гімн громади повинен виконуватися у точній відповідності до затвердженого 

тексту і музичної редакції. 

   

При виконанні Державного Гімну України Гімн громади виконується після 

нього. 

   

Гімн громади виконується в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або 

іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із залученням засобів 

звукозапису. 

   

При публічному виконанні Гімну громади присутні мають слухати його стоячи. 

   

3.11.Використання офіційних символів Лихівської селищної об'єднаної 

територіальної громади у комерційній діяльності проводиться лише з дозволу 

Лихівської селищної ради або уповноваженого нею органу на визначених 

умовах. 

   



     Лихівська  селищна рада має право вимагати припинення несанкціонованого 

користування символами Лихівської селищної об’єднаної територіальної 

громади 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. 

   

3.12. Контроль за додержанням порядку використання символіки  Лихівської 

селищної об’єднаної територіальної громади встановленого цим Положенням, 

здійснюється виконавчим комітетом Лихівської селищної ради. 

   

Секретар селищної ради Т.Л.Сельніцька 

 


