
  

 
ВІЛЬШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  VIII  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «22» жовтня 2021 року                                                                               № 461 

смт Вільшанка 

 

Про затвердження офіційної  
символіки Вільшанської громади 
 

Керуючись статтею 22 та пунктом 49 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням Голованівської районної ради               

від 29 квітня 2021 року № 59 «Про передачу офіційної символіки 

Голованівського та Вільшанського районів територіальним громадам», 

враховуючи важливе значення символіки у процесі національного відродження, 

з метою збереження історичної спадщини, реалізації права територіальної 

громади мати власну символіку, 

 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

          

1. Прийняти офіційну символіку Вільшанського району Кіровоградської 

області, яка затверджена рішенням Вільшанської районної ради                                   

від 31 січня 2003 року № 100 «Про герб і прапор Вільшанського району». 

 

2. Змінити назву з «Герб і прапор Вільшанського району» на «Герб і 

прапор Вільшанської селищної територіальної громади». 

 

3. Затвердити положення про використання герба та прапора 

Вільшанської селищної територіальної громади в новій редакції (додається). 

 

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

питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, 

адміністративно-територіального устрою, правопорядку та регуляторної 

політики. 

 

 

 

Селищний голова                                                  Микола ПАРАНЧЕВСЬКИЙ 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Вільшанської  
селищної ради 

22 жовтня 2021 року № 461 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про використання герба та прапора  

Вільшанської селищної територіальної громади 

 

 Герб і прапор Вільшанської селищної територіальної громади є 
офіційними територіальними символами, створеними за всіма правилами та 
традиціями геральдики, що відображають історичні, культурні, соціально-

культурні та інші місцеві особливості і традиції Вільшанщини. 

 

1. ОПИС ГЕРБА   

Основою герба Вільшанської селищної територіальної громади є:                          
у золотому полі синє вістря, якому золота бджола зі срібними крилами;  

у правому куті-синій барвінок з зеленим стеблом та листочками, у лівому - 

червона троянда на зеленому стеблі з листочками. 

У гербі Вільшанської селищної територіальної громади застосовані 
кольори та символи, що підкреслюють у першу чергу національні особливості  
громади, в якому в дружбі та злагоді живуть та працюють українці, болгари, 

росіяни, тощо (більшість складають українці та болгари). Болгари зберегли свої 
національні традиції, культурну спадщину та мову, сприйняли звичаї 
українського населення, що проживає тут здавна. Дві квітки – барвінку та 
троянди у золотому полі щита підкреслюють це мовою символів.                                                                                                                                

Яскраво-червона троянда є неофіційною емблемою Болгарії, тому її 
присутність у гербі громади зрозуміла. Сама по собі троянда у геральдиці є 
символом краси та досконалості, наснаги, а також уособленням  жіночності, 
духовної любові та кохання. Троянда червоного кольору символізує милість та 
духовне очищення, а білого - чистоту, доброчесність, любов та прагнення до 

Бога.  
Барвінок є однією з найпоширеніших квітучих рослин України, що є 

символом вічності життя, пам’яті та світлих споминів, щастя в одруженні. 
Дві квітки у двох кутах гербового поля символізують єднання 

представників двох народів, що проживають бік о бік вже декілька століть, 

поважаючи та взаємно доповнюючи звичаї та культуру одні одних. 

Об’єднує їх сумлінна праця на Вільшанській землі. Підкреслює це 
використання у гербі зображення бджоли, яка має дуже багатий символічний 

діапазон: вона втілює працьовитість та самовідданість, окриленість та творчі 
здібності, мужність та хоробрість, мудрість та ощадливість. Працьовитість 
бджоли ввійшла у прислів’я та приказки  багатьох народів світу. 
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 Основні кольори українського прапора: синій та жовтий, а болгарського: 

білий, зелений та червоний. Саме ці кольори використані у символіці 
Вільшанської селищної територіальної громади. 

Декоративне оздоблення щита складене з елементів, що доповнюють зміст 
символіки основних гербових фігур, розташованих у щиті. Стилізоване колосся 

пшениці є символом  хліборобського краю, достатку та впевненості. Дуб - 

символізує міць, силу та славу, могутність та витривалість. Вільха – дерево, 

назва якого пов’язана з найменуванням громади. Виноград символізує 
природну родючість, життєрадісність, духовне життя та відродження. Він 

також нагадує про історичні зв’язки частини населення району з сонячною 

Болгарією. 

Червоний козацький хрест говорить про приналежність території 
теперішньої Вільшанської селищної територіальної громади до земель 

Вольностей Війська Запорожського та, пов’язаного з цим, початком їх 

заселення. Хрест взагалі є одним з найдревніших та найпоширеніших символів 

людства. Його називають знаком знаків. Він виник як знак Сонця і символізує 
союз землі і неба, сонця і зірок, духа і матерії, життя і безсмертя. А лапчастий 

(козацький) хрест є символом віри, честі, доблесті, основним символом 

христолюбивого воїнства – українського козацтва.  
На синій стрічці, яка обвиває декоративний вінок – напис золотими 

літерами «ВІРИ І ДОБРА». 

 

2. ОПИС ПРАПОРА 

Прапор являє собою прямокутне полотнище зі співвідношенням сторін 2:3, 

складається з двох рівновеликих смуг червоного та жовтого кольорів. Від 

древка на третину довжини відходить зелений клин, на якому золота бджола. 
 

3. Зображення герба та прапора Вільшанської селищної територіальної 
громади використовується з метою популяризації історичної спадщини 

селищної ради, виховання місцевого патріотизму, створення відповідного 

іміджу при налагодженні ділових та культурних зв’язків. 

 

4. Зображення герба Вільшанської селищної територіальної громади 

встановлюється на: 
- головному фасаді приміщення селищної ради; 

- у сесійному залі селищної ради, у службових кабінетах селищного 

голови, заступників селищного голови та інших службових приміщеннях; 

- на знаках при в’їзді на територію Вільшанської селищної територіальної 
громади, Дошках пошани, оздобленні при проведенні свят, фестивалів, 

спортивних змагань, виставок, що проходять на території Вільшанської 
селищної територіальної громади, при створенні витворів образотворчого 

мистецтва, у декоративному оздобленні архітектурних споруд тощо. 

Зображення герба також може бути використано при виготовленні різного 

виду друкованої продукції: 
-  Почесних грамотах; 
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- Листів подяки, поздоровчих листів, конвертів, запрошень, бланків, 

буклетів, проспектів та інших видів друкованої продукції. 
5. Прапор Вільшанської селищної територіальної громади вивішується на 

щоглі на приміщенні селищної ради, встановлюється у сесійному залі селищної 
ради, у робочих кабінетах селищного голови,  заступників селищного голови та 
інших службових приміщеннях, використовується при святкуванні державних 

та місцевих свят, прийомі офіційних делегацій, при проведенні спортивних 

змагань на Вільшанщині тощо. 

___________________ 

 

 

 


