
 
ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Середино-Будського району  Сумської області  
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

                                         ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ     

                                             друге пленарне засідання                              

                                          РІШЕННЯ                               № 701 

 

28.02.2019 р.                        смт Зноб-Новгородське        

          

Про затвердження символіки 

Зноб-Новгородської селищної 
ради 

 

         Розглянувши подані матеріали по впровадженню місцевої символіки  та 

відповідно  до статті 22, пункту 49 статті 26, статті59  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» за погодженнями з постійними комісіями 

селищної ради, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити проект герба і прапора  об’єднаної територіальної громади 

Зноб-Новгородскої селищної ради (автор), як герб і прапор об’єднаної 

територіальної громади Зноб-Новгородської селищної ради Сумської області 

(додаток 1). 

2. Затвердити опис та пояснення символіки об’єднаної територіальної 

громади Зноб-Новгородської селищної ради Сумської області (додаток 2). 

3. Затвердити Положення про порядок використання герба і прапора 

об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської селищної ради 

Сумської області (додаток 3).  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, прав людини, законності, депутатської  діяльності та 

етики. 

 

Селищний голова                                                                        П. ГОНЧАРОВ 

 



Додаток 1 

до рішення другого пленарного 

засідання 28 сесії 7 скликання 

Зноб-Новгородської селищної ради 

«Про затвердження символіки 

Зноб-Новгородської селищної 

ради»  № 701  від 28.02.2019року 

Герб об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської селищної 
ради Сумської області

 



Прапор  

об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської селищної ради 

Сумської області 

 

Секретар                                                                                   М. СРІБНИЙ 

  



Додаток №2 

до рішення другого пленарного 

засідання 28 сесії 7 скликання 

Зноб-Новгородської селищної ради 

«Про затвердження символіки 

Зноб-Новгородської селищної 

ради»  № 701 від 28.02.2019року 

Опис герба і прапора  

об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської селищної ради 

Сумської області 

        

Прапор являєє собою  

Форма прапора. Прямокутник. Співвідношення довжини прапора до 

його ширини: 3 до 2. Прапор поділений на три рівні частини двома 

горизонтальними лініями. 

Кольори прапора. Нижня частина прапора жовтого кольору, середня – 

зеленого, верхня – синього. Синій колір символізує славу, честь, відданість. 

Зелений – свободу, надію. Жовтий – повагу, багатство, величність. 

Прапор містить елементи герба. 

Герб являє собою 

В зеленому щиті золота ялинкоподібна глава з лазуровим хвилеподібним  

надверхів’ям  та золотою клиноподібною (білячеподібною) основою. 

В зеленому полі лелека природнього кольору, що йде в право в одній лапі він 

тримає срібний камінь супроводжений 27 вертикальними золотими 

гонтавами  в сім стовпів. Щит вкладено в лазуровий картуш підбитий 

золотом та увінчаний муніципальною срібною цегляною короною під якою 

можливий золотий напис 2016. 

 

          Секретар                                                                            М. СРІБНИЙ 

  



Додаток 3 

до рішення другого пленарного 

засідання 28 сесії 7 скликання 

Зноб-Новгородської селищної ради 

«Про затвердження символіки 

Зноб-Новгородської селищної 

ради» №701 від 28.02.2019року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про порядок використання герба та прапора  

об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської селищної ради 

Сумської області 

1.  Герб та прапор об’єднаної територіальної громади Зноб-Новгородської 

селищної ради Сумської області є офіційними символами територіальної 

громади. 

2.  Власником герба та прапора об’єднаної громади є Зноб-Новгородська  

селищна рада. Оригінали герба та прапора та дане Положення зберігаються у 

селищній раді. 

3.  Прапор  об’єднаної громади використовується у таких випадках: 

      - у дні державних та місцевих свят; 

      - під час проведення урочистих заходів; 

      - під час відкриття та закриття сесійних засідань селищної ради. 

4. Прапор може підніматися: 

      - на спорудах органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

установ, організацій селищної ради  в дні державних і місцевих свят, 

прийому офіційних організацій ( делегацій), на спортивних змаганнях. 

5. Герб  об’єднаної громади використовується в: 

      - державних закладах, громадських місцях, школах; 

      - місцях проведення державних та місцевих свят; 

      - під час проведення урочистих заходів. 

6. Зображення герба об’єднаної територіальної громади встановлюється: 



      - у сесійній залі; 

      - у службовому кабінеті селищного голови та старост громади; 

      - на офіційних виданнях Зноб-Новгородської селищної ради; 

      - на центральних магістралях при в’їзді в смт.Зноб-Новгородське. 

7. Виключне право на використання герба та прапора об’єднаної 

територіальної громади належить Зноб-Новгородської селищній раді. 

8. Копіювання та тиражування символів Зноб-Новгородської селищної ради 

здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, графічного зображення 

довільного розміру ( але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці 

виконання та з різноманітних матеріалів. 

9. Використання герба, прапора об’єднаної територіальної громади може 

бути здійснене тільки при наявності погодження з селищною радою. 

10. Контроль за правильним використанням герба, прапора покладається на 

селищну раду. 

 

Секретар                                                                                          М. СРІБНИЙ  

                                                                                     

 

 


