
 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

КРУПЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ 

 

  ХІІІ  сесії сільської ради  VІІІ скликання 

 

23.07.2021 року                                            Крупець                                                       №69 

 

Про  затвердження 

символіки  Крупецької 
сільської  ради 

 

На підставі статті 22, пункту 49 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення символіки у процесі 

національного відродження, історичні, культурні, соціально - економічні та інші місцеві 

особливості і традиції громади, та з метою утвердження місцевого самоврядування, 

сільська рада  

 ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити проект Герба і Прапора Крупецької сільської ради (автори Михалюк 

В.А., Напиткін В.М., Богатов К.М.), як герб і прапор Крупецької сільської ради (додаток 

1). 

2.Затвердити Положення про порядок використання Герба і Прапора Крупецької 

сільської ради (додаток 2). 

3.Вважати, що Герб, Прапор сільської ради  є офіційним символом громади і до їх 

зображення слід ставитись з пошаною. 

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

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Кравчук Л.І.) та 

сільського голову Валерія Михалюка. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 Валерій МИХАЛЮК 

 

 

 

  

  

     

  



Додаток 1 

до рішення сесії 

Крупецької сільської ради 

від 23 липня 2021 року 

№ 69 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Герб Крупецької сільської ради 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Прапор Крупецької сільської ради 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення сесії 

Крупецької сільської ради 

від 23 липня 2021 року  

№ 69 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок використання Герба і Прапора Крупецької сільської ради 

 

1.Загальні положення 

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, прапора Крупецькоъ сільської ради. 

1.2.Виключні права на використання Герба, Прапора сільської ради належать 

сільській раді. 

1.3.Не дозволяється без спеціальної згоди керівних органів громади            

використовувати символіку сільської ради у випадках непередбачених цим положенням. 

2.Зміст і опис символіки 

2.1. Опис герба Крупецької сільської ради:   

Щит розділений ромбовидно зеленим і золотим на одинадцять ромбів; центральний 

ромб лазуровий (синій). В зелених ромбах золоті колоски; в першому і четвертому 

золотих ромбах по три зелених дубових листочки, що виходять з однієї точки, середній 

більший в стовп, бічні в правий і лівий перев’язи, в другому і третьому золотих ромбах по 

зеленій гілочці сосни. В центральному ромбі пливе срібний лебідь. Щит вписаний в 

золотий декоративний картуш і увінчаний золотою сільською територіальною короною; 

унизу картуша напис "КРУПЕЦЬКА ГРОМАДА". 

2.2. Опис прапора Крупецької сільської ради  

Квадратне полотнище поділене горизонтально на три смуги – зелену, жовту і синю – 

у співвідношенні 1:2:1. В центрі жовтої смуги зелена гілочка сосни, супроводжувана по 

сторонам зеленими дубовими листочками, що виходять по три з однієї точки, середній 

вертикальний більший, бічні  менші і нахилені по діагоналі. 

2.3. Пояснення символіки 

Загальна кількість ромбів відповідає кількості сіл громади, таким чином об’єднуючи 

жителів громади в одну спільноту.  

Срібний лебідь у лазуровому (синьому) ромбі – частина герба села Крупець, центру 

громади, водночас лазур є символом Голубих озер і ріки Горинь, які є особливою рисою 

Крупецької громади.  

Дубове листя і соснові гілки – символ лісів, які знаходяться на території громади.  

Дубове листя символізує силу, могутність, міцність, боротьбу і перемогу. 

Золоті ромби водночас означають велику кількість піщаних кар’єрів. Колоски – 

символ сільського господарства, землеробства, працьовитості, хазяйновитості, 

миролюбності. 

Сільська корона означає статус громади.  



На прапорі повторюються кольори герба.  

Синій колір символізує вірність, відданість, святковість, чистоту, справедливість, 

гордість, благородність і славу.  

Зелений колір – символ багатства, достатку, ввічливості й честі, дружби й 

вихованості, прагнення до перемоги. 

Жовтий (золото) – у геральдиці він сприймається як метал. Символізує силу Сонця, 

захист і надію, мужність і аристократизм, багатство і достаток. 

3.Порядок використання символіки 

3.1.Герб сільської ради  є офіційним  атрибутом місцевого самоврядування та 

основним її символом. Еталон герба у авторському виконанні та супровідні документи 

(положення, опис) зберігаються у архіві сільської ради і мають   вільний доступ для 

ознайомлення усіх членів громади. 

3.1.1.Розмноження і тиражування герба сільської ради здійснюється: 

у вигляді кольорового, графічного і об’ємного зображення довільною технікою та з 

довільних матеріалів; 

довільних розмірів (з дотриманням основних пропорцій); 

при репродуктуванні та   тиражуванні   герба   сільської    ради має    бути          

збережена кольорова та графічна тотожність згідно еталону герба та його    опису. 

3.1.2.Зображення герба відтворюється: 

на фасаді адмінбудинку сільської ради; 

у залі засідань та зборів активу сільської ради; 

в кабінеті сільського голови, старост сіл, що входять до складу громади; 

в офіційних виданнях сільської ради та інформаційних листках громади; 

на приміщеннях офіційних установ та на центральних шляхах при в’їзді на        

територію громади. 

3.1.3.Зображення герба використовується: 

при оформленні території громади на честь свят, при проведенні спортивних, 

культурних та інших масових заходів; 

під час урочистої церемонії присяги новообраного голови сільської ради; 

на грамотах, запрошеннях, посвідченнях та інших офіційних документах, що 

видаються сільською радою; 

у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

на офіційних паперах і білетах лотереї, що випускається сільською радою; 

в експозиціях музеїв та виставок; 

на сувенірах, пам'ятних медалях, значках, що виготовляються на замовлення 

сільської ради. 

3.1.4.Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи, які  знаходяться на 

території громади, можуть використовувати тільки затверджене зображення герба (згідно 

еталону).  

Дія даного пункту положення поширюється на культурно-освітні та          навчальні 

заклади, збройні сили, органи громадського порядку, юридичні та   фізичні особи, що 

використовують зображення герба з метою національно-патріотичного виховання молоді 

та формування національної самосвідомості громадян. 

3.2.Прапор сільської ради є офіційним атрибутом місцевого самоврядування і одним 

з основних символів сільської ради. 



3.2.1.Еталонний зразок прапора у авторському виконанні та супровідні документи 

(положення, опис) зберігаються у архіві сільської ради і мають вільний доступ для 

ознайомлення усіх членів громади. 

3.2.2.Прапор сільської ради використовується поруч з державним прапором: 

на адмінбудинках сільської ради та старостинських округів; 

в залах, де проводиться сесія сільської ради; 

в дні державних свят України; 

під час прийому офіційних делегацій; 

при проведенні урочистих церемоній та свят. 

3.2.3.Прапор може підніматися на громадських спорудах в дні державних і місцевих 

свят, прийому офіційних делегацій, спортивних змаганнях тощо. 

3.3. Зображення символіки сільської ради (герба, прапора) може бути використано 

при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції. 

4.Контроль за виконанням цього положення покладається на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету сільської ради Жанну Зубову. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Валерій МИХАЛЮК 

 


