
 

 

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 серпня 2021 року                      №1046 

смт. Новоархангельськ 
 

Про затвердження офіційної 
символіки Новоархангельської 
територіальної громади 

Керуючись ст. 22 та п. 49 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи важливе значення символіки у 
процесі національного відродження, з метою збереження історичної 
спадщини, реалізації права територіальної громади мати власну символіку, 
беручи до уваги методичні рекомендації з питань геральдики і 
прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад 
міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи), відповідно 
протоколу засідання  комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу 
офіційну символіку від 26.07.2021 №1 Новоархангельської територіальної 
громади, враховуючи результати громадського обговорення, 
Новоархаргельська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ескізи Герба, Прапора, текст та музику Гімну 
Новоархангельської територіальної громади (додатки 1-4). 

2. Затвердити Положення про зміст, опис герба та прапора та порядок 
використання офіційної символіки Новоархангельської територіальної 
громади» (додаток 5). 

3. Вважати, що Герб, Прапор, Гімн Новоархангельської 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                                                 Юрій ШАМАНОВСЬКИЙ 



                                                 Додаток 1 

      до рішення 
Новоархангельської 
селищної ради №1046 

      від 19.08.2021 року 
 

Герб Новоархангельської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Додаток 2 

      до рішення 

Новоархангельської селищної 

ради № 1046 

      від 19. 08. 2021 року 

 

Прапор Новоархангельської територіальної громади 

 

 

                                                        

  



 Додаток 3 

      до рішення 

Новоархангельської селищної 

ради № 1046 

      від 19.08. 2021 року 

 

Гімн Новоархангельської територіальної громади 

Новоархангельськ- краю степовий 

Ти стелишся над синьою рікою  

В зеленому вінку.  Веселий і живий 

Пишаєшся квітучою красою. 

 

Споконвіків віків скелясті береги  

тобі для оборони слугували 

І Скіфи, Русичі і славні  козаки 

Коней своїх в Синюсі напували. 

 

Коли ворожі найманці прийшли. 

Змінити твою мову,твою віру 

Громада дружно стала як один 

НЕ хлібом ,а камінням їх зустріли. 

 

Мій краю рідний,щедрий на добро 

На золото хлібів, і пишний цвіт калини. 

І вірою заповнене село, 

І молитовний спів, що храмом лине. 

 

                                                    

 



      Додаток 4 

      до рішення 

Новоархангельської селищної 

ради № 1046 

      від 19. 08. 2021 року 

 

 



 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

 

про зміст, опис герба і прапора та порядок використання офіційної 

символіки Новоархангельської 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 Новоархангельської територіальної громади. 

2. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

 

2.1. Герб Новоархангельської територіальної громади. 

Герб являє собою прямокутний, заокруглений донизу щит із 
співвідношенням ширини до висоти, як  7:8.  

Поле щита, розділене на 2  частини – червону та блактитну. 

Булава відображає славне козацьке минуле краю, пов'язане з діяльністю 

кошового отамана Івана Сірка, ставка якого розташовувалась біля Торговиці. 

Перехрещене з булавою золоте перо нагадує про видатних синів 
Новоархангельщини: поетів Євгена Маланюка та Анатолія Згравенка, 
письменників Василя Козаченка та Кузьму Гриба. 

Застосовані в гербі кольори мають такі значення: червоний — мужність та 
сміливість; блакитний — шляхетність та доброчинність, річки громади. 

Гербовий щит Новоархангельської громади  обрамлений декоративним 

бароковим картушем золотого кольору і увінчаний тризубою цегляною 

короною. 

2.2. Прапор Новоархангельської територіальної громади – 

Прапор Новоархангельської громади – прямокутне полотнище зі 
співвідношенням 2:3. Кольорове ділення прапора – синій, білий, жовтий; 
утворене вертикальним діленням. Про символіку кольорової гами: 

Синій колір – спокій та доброчинність. 

Білий колір – чистота, мир, злагода. 

Жовтий колір – світло, тепло, врожай. 



У центральній частині прапору (біла зона) розміщено зображення малого 
герба громади. 

ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

 

3.1. Герб і Прапор і Гімн  Новоархангельської територіальної громади після 
їх затвердження на сесії селищної ради набувають легітимності. 

3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора Новоархангельської 
територіальної громади зберігаються у Новоархангельській 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  Новоархангельської територіальної громади може 
розміщуватися: 

- на будівлі селищної ради ради; 

- в залі, де проводяться сесії селищної ради; 

- у службових  кабінетах селищного голови  та старост; 

- на офіційних виданнях селищної ради; 

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

- в підприємствах, установах, організаціях,  що розташовані на території 
Новоархангельської територіальної громади, громадських місцях; 

3.5. Допускається використання Герба Новоархангельської 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 Новоархангельської територіальної громади може підніматися 
або встановлюватися: 

- на будівлі, де працює селищна рада та на будівлі, де працюють старости; 

- в залі, де проводяться сесії селищної ради; 

- у службових  кабінетах селищного голови та старост; 

3.7. Допускається використання Прапора Новоархангельської 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, пам’ятних медалях, 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 Новоархангельської територіальної 
громади, останній не може перевищувати за розмірами Державний прапор 
України, прапори області, району і розміщується справа від них (з боку 
глядача). 

У випадку одночасного підняття прапора  Новоархангельської територіальної 
громади та прапора організації, фірми, установи (якщо вони розташовані 
поруч) прапор організації повинен не перевищувати розміри прапора 
громади і розташовуватися справа 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 Новоархангельської 
територіальної громади визначаються лише за рішенням селищної ради. 

    Виключене право на використання герба, прапора та гімну належить 
Новоархангельській селищній раді. 

3.10. Гімн громади виконується: 

під час урочистої церемонії прийняття присяги новообраним селищним 

головою; 

при відкритті та закритті засідань сесій Новоархангельської 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 Новоархангельської територіальної 
громади у комерційній діяльності проводиться лише з дозволу 
Новоархангельської селищної ради або уповноваженого нею органу на 
визначених умовах. 

     Новоархангельська  селищна рада має право вимагати припинення 
несанкціонованого користування символами Новоархангельської 
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  Новоархангельської територіальної громади встановленого цим 

Положенням, здійснюється виконавчим комітетом Новоархангельської 
селищної ради. 

 


