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МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА VІІІ СКЛИКАННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

«17» червня 2021 року смт Макарів № 074 

 

Про затвердження офіційної символіки  

Макарівської селищної територіальної громади 

З метою збереження історичної та культурної спадщини населених пунктів 

Макарівської селищної територіальної громади, утвердження звичаїв і традицій 

народу, реалізації права громади на власну символіку, відповідно до 

Методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва областей, 

районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл 

(територіальні та муніципальні символи), керуючись статтею 22, пунктом 49 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Макарівської селищної ради вирішив: 

1. Затвердити ескізи офіційної символіки Макарівської селищної 

територіальної громади, а саме: 

1.1. Герб Макарівської селищної територіальної громади з картушем і 

короною, що додається; 

1.2. Герб Макарівської селищної територіальної громади без картуша і 

корони, що додається 

1.3. Прапор Макарівської селищної територіальної громади, що додається. 

 

2. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання 

офіційної символіки Макарівської селищної територіальної громади, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Живагу Б.В. 

 

 

 

Селищний голова        В.Я. Токар 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Макарівської селищної ради  

від 17.06.2021 № 074 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про зміст, опис та порядок використання офіційної символіки 

Макарівської селищної територіальної громади 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

1.1. Положення про зміст, опис Герба, Прапора та порядок використання 

офіційної символіки Макарівської селищної територіальної громади (далі 

Положення) розроблено відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з урахуванням методичних рекомендації з питань 

геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та 

територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні 

символи), геральдичних, історичних, культурних, соціально-економічних та 

інших місцевих особливостей і традицій, визначає зміст, опис та порядок 

використання герба і прапора Макарівської селищної територіальної громади. 

1.2. Герб Макарівської селищної територіальної громади (далі Герб) та 

Прапор Макарівської селищної територіальної громади (далі Прапор) є 

офіційними символами Макарівської селищної територіальної громади. 

2. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

2.1. Обґрунтування Герба Макарівської селищної територіальної 
громади. 

Герб складено відповідно до правил класичної геральдики на основі 

побажань щодо застосування червоного, синього та зеленого кольорів й 

урахування фактів народження на території громади Сави Туптала та існування 

двох козацьких сотень, керуючись Методичними рекомендаціями з питань 

геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та 

територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні 

символи) Українського геральдичного товариства. 

2.2. Опис Герба Макарівської селищної територіальної громади. 

На золотій хвилястій балці червоний круглий щиток із золотою грецькою 

літерою “Дельта”, обабіч нього по синьому лапчастому хресту; у верхньому 

синьому полі срібна церква з трьома банями, у нижньому зеленому полі – 

золота “пальчата” фібула.  

Головним елементом Герба є щит. Хвиляста балка присутня в гербах 

Макарова й колишнього Макарівського району. Золота “Дельта” у червоному 

полі є гербом роду Тупталів. Лапчасті хрести, які ще називають “козацькими”, 

уособлюють дві козацькі сотні. Зображення церкви, яка існувала у Макарові, 

відоме з історичних джерел. Фібула VI–VII ст. належить до 4-ї типологічної 

групи “пальчатих фібул” Пеньківської культури. Фібули такого типу знаходили 

на території громади. 



Додатковими елементами Герба є стилізований бароковий картуш та 

срібна мурована корона. Картуш засвідчує глибокі традиції української 

культури і, зокрема, геральдики. Корона вказує на статус громади як селищної.  

2.3. Обґрунтування Прапора Макарівської селищної територіальної 
громади. 

Прапор складено на основі Герба та 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) Українського геральдичного товариства.  

2.4. Опис Прапора Макарівської селищної територіальної громади. 

Прапор - квадратне полотнище, що складається з трьох горизонтальних 

смуг: синьої, жовтої та зеленої. Жовта смуга хвиляста, завширшки 1/3 ширини 

полотнища. Посередині жовтої смуги червоний круг із жовтою грецькою 

літерою “Дельта”, обабіч нього по синьому лапчастому хресту. Обидві сторони 

полотнища ідентичні.  

Квадратну форму Прапора застосовано на підставі пункту 5 Окремих 

положень Методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва 

областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл 

(територіальні та муніципальні символи), за яким прапори територіальних 

громад міст, міських районів, селищ і сіл мають квадратну форму. 

Кольори та зображення на прапорі у спрощеному вигляді відтворюють 

герб громади. 

Прапор може застосовуватися з вертикальним кріпленням до древка, з 

додатковим горизонтальним кріпленням (для встановлення у приміщеннях) або 

як хоругва (тільки з горизонтальним кріпленням). 

 

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

 

3.1. Герб і Прапор після їх затвердження набувають легітимності і є 

виключно власністю Макарівської селищної ради. 

3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора зберігаються у 

Макарівській 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 можуть розміщуватися: 

- на головному фасаді будівлі селищної ради; 

- у залі засідань, де проходять сесії селищної ради; 

- на офіційних виданнях селищної ради; 

- на покажчиках меж селищної територіальної громади, при в’їзді на 

територію громади та виїзді. 

3.5. Допускається використання Герба: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 



- при виготовленні селищною радою або на її замовлення різного виду 

друкованої та рекламно-сувенірної продукції: пам’ятних медалей, значків, 

почесних грамот, листів подяки, вітальних листівок, конвертів, запрошень, 

бланків, проспектів та інших видів друкованої продукції, сувенірів, 

виготовлених у різній техніці рекламної продукції. 

3.6. Прапор може підніматися або встановлюватися: 

- на будівлі селищної ради; 

- у залі, де проводяться сесії селищної ради; 

- під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводяться 

виконавчими органами влади, громадськими організаціями. 

3.7. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного 

прапора України, прапорів області, району та прапора Макарівської селищної 

територіальної громади, останній не може перевищувати за розмірами 

Державний прапор України, прапори області, району і розміщується справа від 

них (з боку глядача). 

3.8. Допускається використання Прапора: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях музеїв та виставок; 

- при виготовленні селищною радою або на її замовлення різного виду 

друкованої та рекламно-сувенірної продукції: пам’ятних медалей, значків, 

почесних грамот, листів подяки, вітальних листівок, конвертів, запрошень, 

бланків, проспектів та інших видів друкованої продукції, сувенірів, 

виготовлених у різній техніці рекламної продукції. 

3.9. Інші випадки використання Герба і Прапора визначаються лише за 

рішенням виконавчого комітету або селищної ради. 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 У разі порушення юридичними та фізичними особами цього 

Положення вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

4.2. Контроль за додержанням порядку використання символіки 

Макарівської селищної територіальної громади, встановленого цим 

Положенням, здійснюється виконавчим комітетом Макарівської селищної ради. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

Виконавчого комітету      Н.Л. Бурнашева 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Макарівської селищної ради  

від 17.06.2021 року № 074 
 

Герб Макарівської селищної територіальної громади  

з картушем і короною 

 

(кольорове зображення) 

 

(чорно-біле зображення) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Макарівської селищної ради 

від 17.06.2021 року № 074 

 

Герб Макарівської селищної територіальної громади  

без картуша і корони 

 

(кольорове зображення) 

 

(чорно-біле зображення) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Макарівської селищної ради  

від 17.06.2021 року № 074 

 

 

Прапор Макарівської селищної територіальної громади 

 

 
Способи кріплення полотнища Прапора 

 
 

 


