
 

КОМАРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХІ сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21.12.2021                          с.Комар                                  № 8/18-1208 

  

Про затвердження офіційних символів територіальної громади 

Комарської сільської ради – гімна, герба і прапора, опису та положення 

про порядок використання символіки територіальної громади 

 
Керуючись пунктом 25 статті 22 та пунктом 49 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи важливе 

значення символіки у процесі національного відродження, з метою 

утвердження місцевого самоврядування, збереження історичної спадщини, 

реалізації права територіальної громади Комарської сільської ради мати 

власну символіку, розглянувши подані проекти символіки (гімна, герба і 

прапора), за результатами проведеного конкурсу та за погодженнями 

постійної комісії питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 

законності, Комарська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити символіку Комарської сільської ради (автор – 

ГНИБІДА Олена):   

1.1. Герб (додаток 1); 

1.2. Прапор (додаток 2); 

1.3. Гімн – музика ТКАЧЕНКО Людмила (додаток 3); 

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

використання офіційної символіки територіальної громади Комарської 

сільської ради (додаток 4). 

3. Секретарю сільської ради ГНИБІДІ Олені підготувати необхідні 

документи та звернутись до геральдичної колегії щодо внесення офіційних 

символів громади (герба і прапора) до геральдико-вексилологічного реєстру 

офіційних символів і відмітних знаків органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади та одержати свідоцтво про їх реєстрацію.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 

законності (БІЛЯНСЬКИЙ). 

 



Комарський сільський голова                                                      Геннадій 

ХОДОС 

Додаток 1 

до рішення сільської ради  

від 21.12.2021 № 8/18-1208 

 

Герб територіальної громади Комарської сільської ради 

 



 

Додаток 2 

до рішення сільської ради  

від 21.12.2021 № 8/18-1208 

 

Прапор територіальної громади Комарської сільської ради 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення сільської ради  

від 21.12.2021 № 8/18-1208 

 

Гімн територіальної громади Комарської сільської ради 

Цвіте Комар, співають Шевченки 

І ловлять рибу з Вовчої іскряни. 

Нас об’єднали з легкої руки –  

Тепер ми разом: греки і слов’яни. 

 

Привітно стріне нас Зелений Гай, 

А з ним Піддубне, Товстий, Новохатське. 

Тут море яблук, полуничний край… 

Й іскрянський гумор гострий залихватський. 

 

Працюють люди в кожному селі: 

В селі Воскресенка білують хати, 

В селі Веселім дружні бджолярі, 

А з ними й Новоочеретувате. 

 

І Щуча Заводь, і Сухий Лиман,  

Орлата Балка – це дива природи. 

Музей Іскри, в Піддубному музей –  

У них живе історія народу. 

 

Зустріне хата вас і Дуб Махна, 

І Запоріжжя – хутір за Ялами, 

І хоч не всюди Мокрії вони, 

Але ця річка завжди разом з нами. 

 

І в нас є Ялта, хоч і не морська, 

Маленька Зірка світить людям знову. 

Й Комишуваха - жінка не проста, 

Бо в нас вона – тваринництва основа. 

 

Привільне й Скудне, Олександроград -  

Маленькі села, та дощем умиті. 

Перебудова зацвіте як сад. 

І Федорівка як волошки в житі. 

 

Колись жили тут вільні козаки, 

Тепер тут Вільне Поле і Бурлацьке, 

Тому із давніх пір і навіки 

Ми люди вільні, а наш край козацький. 

 

Дніпроенергія – природи рай. 

Живуть у Мирнім люди працьовиті. 

Усі ці села – це наш рідний край, 

Для нас найкращий він у цілім світі. 



 

Додаток 4 

до рішення сільської ради  

від 21.12.2021 № 8/18-1208 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про зміст, опис герба і прапора та порядок використання офіційної 

символіки територіальної громади Комарської сільської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

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 територіальної громади Комарської сільської 

ради Волноваського району Донецької області. 

1.2. Герб та прапор територіальної громади Комарської сільської ради 

Волноваського району Донецької області є офіційним символом 

територіальної громади Комарської сільської ради. 

 

ІІ. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

2.1. Герб територіальної громади Комарської сільської ради 

Село Комар – адміністративний центр сільської ради. 

Село засноване у другій половині XVII ст. Перші відомості про 

кримське село Комара відносяться до 1652 року. За відомостями 

митрополита Ігнатія з села Комара, при переселенні у 1779 році було близько 

100 сімей. В 1780 році жителі села переїхали на нове місце та заснували своє 

село у долині річки Мокрі Яли на її правому березі при впадінні у річку 

Вовча. 

Через два роки, переживши дві великих повені, які заливали село та всі 

околиці, село перемістилося на те місце, де знаходиться зараз. У володінні 

села було 12000 десятин та 1000 угідь. 

До ХХ століття населення було виключно грецьким. В 1816 році 588 

жителів чоловічої статі були греками. В ХХ столітті національний склад 

поступово міняється. В 1989 році грецьке населення уже складало лише 60 

%. На початку 20 ст. відбувається виділення із Комара нових сіл: Новий 

Комар, Зінов’євка (Дніпроенергія), Запоріжжя, Ялта, Вальтемирівка (Червона 

Зірка), Ульянівка, хутір Хрущовка. 

У 2020 році утворилася територіальна громада Комарської сільської 

ради з адміністративним центром у селі Комар, яка утворилася у процесі 

реорганізації шляхом приєднання до Комарської сільської ради сусідніх 

сільських рад: Піддубненської, Іскрівської та Шевченківської.  

Село Комар не мало свого герба, як і інші 23 села, які входять до 

Комарської громади. 

ОПИС ГЕРБА 



Основою герба територіальної громади Комарської сільської ради є 

щит з заокругленою донизу нижньою частиною. Щит горизонтально ділиться 

на три частини які мають жовте (золоте) обрамлення: зверху вниз – зелений-

синій-зелений, у центрі знаходиться зображення золотого колоска, зверху 

розміщений грецький орнамент, з правого та лівого боку герб обрамлює 

дубово-калиновий вінок, внизу напис «ВОЛЯ, ЗЛАГОДА, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» на синій стрічці.  

ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРІВ ТА СИМВОЛІВ ГЕРБА: 

Кольори 

 зелений – колір надії, достатку, свободи, радості, символізує 

неповторну природу нашого краю, бо є символом природи і 

молодості, кольором надії на злагоду, мир і спокій; 

 синій – символізує великодушність, чесність, вірність та 

багатогранність, є символом водних багатств краю; 

 жовтий – символ тепла, величі, поваги, колір золота та стиглого 

колосу, через який віл уособлює сонячне світло; 

 золотий – колір знатності, могутності, багатства, символізує 

вірність, силу, справедливість, милосердя; 

 червоний – повнота життя, свобода та енергія; 

 сірий – колір стабільності, твердої як скеля; 

Символи: 

 грецький орнамент (меандр) – використовується у гербі та 

прапорі громади, оскільки частково села громади є стародавніми 

грецькими поселеннями, де збереглася грецька культура. В 

меандровому візерунку закладено глибокий магічний зміст. Як 

річка тече безкінечно, так і звивиста лінія триває безперервно , 

відображаючи людське життя. Меандр – символ вічності, а прямі 

лінії означають правильне життя; 

 колосок – символ краси життя, добробуту, тілесного і духовного 

багатства; 

 річка – рух і очищення, світовий шлях зародження життя, річки – 

плиткі і невловимі, вони не визнають влади, ведуть за собою, 

символізують щедрість та багатство краю; 

 дубовий вінок – символ сили, мужності і перемоги, оберіг від злих 

духів; жолуді символізують родючість і багатство; 

 калина (горобина) – символ життя, крові, вогню, позачасового 

єднання народу: живих з тими, що відійшов у потойбіччя, і тими, 

що не народилися; 

 синя стрічка – символ протидії насильству. 

Щит може вписуватись у декоративний аркуш сірого кольору. 

Картуш увінчує «сільська» корона, що додатково підкреслює статус 

сільськогосподарської громади. 

 

2.2. Прапор територіальної громади Комарської сільської ради  



Відповідно до сучасних вимог прапор територіальної громади має бути 

квадратним полотнищем і має мати співвідношення сторін 1:1. Окремо 

напрацьовано основи методологічної творчості. За рекомендаціями УГТ у 

прапорі є бажаним використання кольорів герба або його окремих елементів. 

Саме за цими критеріями був розроблений проект прапора громади. Таке 

використання дасть змогу органічно поєднувати ці два символи 

адміністративно-територіальної влади у практичному застосуванні. 

ОПИС ПРАПОРА 
Прапор територіальної громади Комарської сільської ради– це 

квадратне полотнище, зі співвідношенням сторін 1:1, на зеленому фоні 

прапора посередині розміщена хвиляста полоса синього кольору в жовтому 

(золотому) обрамленні, вгорі горизонтально розміщений грецький орнамент, 

внизу горизонтально розміщений український орнамент. 

 

ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРІВ ТА СИМВОЛІВ ПРАПОРА відповідає 

аналогічним кольорам та символам ГЕРБА: 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМОЛІКИ 

3.1. Герб, гімн і Прапор територіальної громади Комарської сільської 

ради після їх затвердження на сесії сільської ради набувають легітимності і є 

виключно власністю територіальної громади Комарської сільської ради. 

3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора територіальної 

громади Комарської сільської ради зберігаються у Комарській сільській 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 територіальної громади Комарської сільської 

ради можуть розміщуватися: 

- на будинку сільської ради; 

- в залі, де проводяться сесії сільської ради; 

- в кабінеті сільського голови; 

- на офіційних виданнях сільської ради; 

- на покажчиках меж територіальної громади при в’їзді до нього. 

3.5. Допускається використання Герба територіальної громади 

Комарської сільської ради: 

- при оформленні території села на честь свят, при проведенні 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних 

документах, що видаються владою сільської ради; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- на офіційних паперах і білетах лотереї, що випускається владою; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

- на сувенірах, пам’ятних медалях, значках, що виготовляються на 

замовлення сільської ради. 



3.6. Прапор територіальної громади Комарської сільської ради може 

підніматися або встановлюватися: 

- на будинку, де працює сільська рада; 

-  в залі, де проводяться сесії сільської ради; 

- в кабінеті сільського голови; 

3.7. Допускається використання Прапора територіальної громади 

Комарської сільської ради: 

- при оформленні території села на честь свят, при проведенні 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних 

документах, що видаються владою села; 

-  в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

- на сувенірах, пам’ятних медалях, що виготовляються на замовлення 

сільської ради. 

3.8. Інші випадки використання Герба і Прапора територіальної 

громади Комарської сільської ради визначаються лише за рішенням 

виконкому або сільської ради. 

3.9. Контроль за додержанням порядку використання символіки 

територіальної громади Комарської сільської ради встановленого цим 

Положенням, здійснюється виконавчим комітетом Комарської сільської ради. 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Олена ГНИБІДА 

 


