
ЩАСТИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI
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ВОСЬIUОГО СКЛИКАННЯ
Дванадцята сесiя

рIшЕння
смт Новоайдар Np 12l3

Про затвердження ескiзiв офiцiйноi
символiки Щастинського району
Луганськоi областi та Положення про
змiст, опис герба i прапора

Щастинського району Луганськоi областi

Вiдповiдно до ст.22, ст.43 Закону УкраТни Про мiсчеве самоврядування в

YKpaTHi> з метою збереження культурноТ спадщини та в зв'язку iз змiнами
територiального устрою, враховуючи результати конкурсу на створення офiuiйноТ
символiки Щастинського району Луганськоi областi (протоколи постiйноТ KoMicii з

питань соцiальноТ та гуманiтарноТ полiтики), районна рада

ВиРIшИЛА:
1. Затвердити ескiзи офiцiйноi символiки Щастинського району Луганськоi

областi, а саме:
l .l . Герб Щастинського району ЛуганськоТ областi (авторська група- Подройко

Анлрiй Васильович, Антонов Сергiй Миколайович), додаеться.
I.2. Прапор Щастинського району ЛуганськоТ областi (автор- Мартинова

Оксана Володимирiвна), дода€ться.
2. Затвердити гiмн Щастинського району Луганськоi областi (авторська група

- Мартинов Володимир Сергiйович, Мартинова Оксана Володимирiвна, TixaHoB
Олександр Iллiч), додаеться.

3.Затверлити <<Положення про змiст, опис герба i прапора Щастинського
району Луганськоi областi, що додаеться.

4. Контроль за виконанням цього рiшення
соцiальноТ та гуманiтарноi полiтики, постiйну
самоврядування, закон
антикорупцiйноi пол iти

покJIасти на постiйну KoMicii з

комiсiю з питань мiсцевого
депутатськоТ дiяльностi та
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Затверджено

рiшенням Щастинськоi
районноТ радпJ\Ъ 12lЗ
вiд 16 грудня 202|р.

Герб Щастинського району Луганськоi областi

(авторська група - Подройко Андрiй Васильович, Антонов Сергiй Миколайович)



Затверджено

рiшенням ЩастинськоТ
районноi ради j\b 1213

вiд 16 грулня 202|р.

Прапор Щастинського району Луганськоi областi
(автор - Мартинова Оксана Володимирiвна)
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Затверджено

рiшенням Щастинськоi
районноi ради J\Ъ12l3
вiд 16 грулня 202|р.

ГIМН ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ

Благословен наш край i дiм
У лонi неньки - УкраТни.

I cBiT, i хлiб даруе BiH,
Бо ми у неТ Bci сдинi.
I хай недоля омина

TBoix синiв i доньок.
,,Щля нас ти завжди неземна -
Луганщини святий cBiTaHoK.

Приспiв:
Там де серце Луганщини

€ перлина така,
Що цвiте в Слобожанщинi

Поколiння й BiKa.
Iвмайбутн€€змрiями,
Ми йдемо навпростець.
Bcix щасливо об'еднус

Промiнь наших сердець.
Наш любий Сiверський !онець

Несе красу i велич BiKy.
PiKa Айдар з лобром тече.

Даруе нам щедроти cBiTy.
На нашiй Щастинськiй землi

Завжди для серця любо й мило.
з любов'ю скажемо всякчас:

- Нас саме щастя породнило.
Приспiв:

Там де серц9 Луганщини
€ перлина така,

Що цвiте в Слобожанщинi
Поколiння й BiKa.

Iвмайбутн€€змрiями,
Ми йдемо навпростець.
Bcix щасливо об'сднуе

Промiнь наших сердець.
Bcix щасливо об'сднус

Промiнь наших сердець.
(Авторська група- слова Мартинова Володимира Сергiйовича, МартиновоТ Оксани
Володимирiвни, композитор TixaHoB Олексанлр Iллiч)



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням ЩастинськоТ
районноi ради
Ns12/3 вiд16.12. 202Ip.

положвння
ПРО ЗмiсТ, опис герба i прапора та порядок використання офiuiйноi

символiки Щастинського району Луганськоi областi

1. Щане положення розроблено у вiдповiдностi до cTaTTi 22 Законч УкраТни
<ПРО МiСЦеве самоврядування в УкраiЪi> з урахуванням гер€Lльдичних,
iсторичних, культурних, соцiально-економiчних та iнших мiсцевих
особливостей i традицiй, визначае змiст, опис та порядок використання герба i
прапора Щастинського району Луганськоi областi.

II. ЗМIСТ I ОПИС СИМВОЛIКИ
2.1. Герб Щастинського району.

ГеРб вiдображас xapaкTepHi особливостi Щастинськго району, iсторичне
минуле та економiчний розвиток на теперiшнiй час.

На ЖОвтоМу кольорi козак з шаблею, як символ боротьби за своi права i
СВОбОДи. Козак уособлений образом Кондратiя Булавiна, який свого часу
ЧаСТКОВО Об'Сднав на наших землях запорiзьких, донських та слобiдських
козакiв. На цьому прикладi ми бачимо об'еднання наших п'я,lи громад в
Щастинський район.

На СиньОМУ кольорi контури Луганськоi ТЕС, яка вiдома в Украiнi та в cBiTi.
ЛУГаНСЬКа ТЕС для населення краю е символом достатку i економiчного
РОЗВИТКУ. .Щесятки poKiB безперебiЙно забезпечуе пiдприемства i побутових
СПОЖиВачiв елктроенергiсю. Турбiни Луганськоi ТЕС охолоджуються водами
Сiверського Щонця i через кан€ши скидаються в охолоджув€tльнi пруди. Щля
населення цi пруди е базою для вiдпочинку та риболовлi.

ТаКОЖ Варто зазначити, що Придонцiв'я серед степових просторiв
ЛУГаНЩини Притягу€ до себе своею величчю як сигнаJIьний маяк у Mopi, як
важливий життевий орiентир

ЧеРвОний колiр у нижнiй частинi символiзуе, що Bci досягнення здобулися
важкою працею, кров'ю та любов'ю населення нашого краю.

ВНИЗУ герба п'ять стрiчок з назвами центрiв територiальних громад району.
На центральнiй стрiчцi - Новоайдар, який постановою Верховноi Ради УкраТни
J\b 807ЛХ вiд 17.07.2020 року uПро утворення та лiквiдацiю районiв> бу"
визначений адмiнiстративним центром Щастинського району. На стрiчках
праворуч - Щастя та Нижньотепле, лiворуч - Станиця Луганська та Широкий.
назви виконанi в золотистому кольорi, як побажання достатку громадам в
новому cTaTyci. Синiй фон символiзуе, що Bci громади омиваються рiчками
Айдар i Сiверський Щонець.



Стрiчки пiдтримують по боках герба два снопи-дiдухи з зернових рослин,
обв'язанi солом'яними джгутами - перевеслами, якi зазначають, що громади
об'еднуе сiльськогосподарська направленiсть з вирощування зернових та iнших
сiльськогосподарських культур. Дiдух - символ урожаю, добробуту, багатства,
безсмертного пращура, зачинателя роду, духовного життя населення УкраiЪи,
оберега роду.

Снопи згори накривають дубовi листя. Дуб - символ сили та чоловiчоi
могутностi. Листя дубу використовуються в оздоровчому лiкуваннi для чоловiкiв
та молодi, щоб вони були мiцними та дужими. Напар листя доливають до купелi
приказуючи: <Щубе, дубе, дiду мiй любий, ходи в господу до нашого роду, на
наших синiв дай свою силу, щоб злiТ духи ix не косилиD.

Ti ж caMi дубовi листя звисають з арки зеленого кольору, що означас, що
нашi громади займаються лiсництвом та озелененням рiдного краю, сiл та
мiстечок. На арчi золотистими буквами написано кЩастинський район>. В
центрi арки на свiтлому фонi схiд сонця з числом 2020. Схiд сонця з€вначас, що
Щастинський район розташований на сходi УкраТни i першм в державi зустрiчае
cBiTaHoK, а також те, що в 2020 poui в YKpaTHi народилася нова адмiнiстративно-
територiальна одиниця - Щастинський район.

2.2. Прапор Щастинського району.

Прапор Щастинського району вiдображас особистiсть не тiльки в

Луганськiй областi, але й в YKpaiHi. Синiй та жовтий кольори головного прапора
Украiни, якi домiнують на прапорi району, вк€вують на те, що Щастинський
район е невiд'смною частиною незалежноi Украiни. До того ж синiй колiр у
герЕulьдицi символiзуе не тiльки благородство та вiдвагу населення, аJIе й велику
кiлькiсть водних pecypciB. А ц. дiйсно так, тому що на територii Щастинського
району течуть TaKi рiчки, як Сiверський Щонечь, Айдар, Свсуг.

Жовта смуга символiзуе багатство краю, Слобожанських степiв, а ще
розвинуте хлiборобство, яке домiнуе у нашiй мiсцевостi. Також саме жовтий
колiр е кольором свiтла, яке виробляе Щастинська ТЕС.

На лiвiй cTopoHi прапору розташований малиновий трикутник. I-{ей колiр -
данина першим козацьким утворенням, якi освоюв€Lли та захищЕtли нашу

украIнську землю, якi дали нам життя. Qаме пiд малиновими стягами украiнське
козацтво боронило i вiдбудовув€ulо рiдний край.

На малиновому трикутнику по колу розташовано п'ять золотистих зiрок,
якi у першу чергу вказують на те, що у Щастинському районi дiс п'ять
територiальних громад.

Розташування зiрок теж не випадкове. Воно повторюе розташування зiрок
на прапорi европейського Союзу i пiдкреслюе прихильнiсть громад до
европейського шляху розбулови нашого регiону.

Спiввiдношення cTopiH прапора 2:3.



III. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАНFUI СИМВОЛIКИ

3.1. Герб i Прапор Щастинського району пiсля ix затвердження на ceciT

районноi ради набувають легiтимностi,
з.2. опис" ru.r-оннi зображення Герба i Прапора Щастинського району

зберiгаються у Щастинськiй районнiй ралi
з.з. Репродукування та тиражування символiв здiйснюсться у вигляд1

кольорового, "орrЪ-Оiлого, 
.рчбiч"о.о а також об'смного зображення

довiльного розмiру (але з дотриманням пропорчiй) у довiльнiй технiцi виконання

та з рiзноманiтних матерiалiв.
з.4. Зображення Герба Щастинського району можуть розмlщуватися:

- на булiвлi районноТ рали;
- в залi, де проводяться сесiI районноi ради;
- у службових кабiнетах районноi ради;
- на офiцiйних виданнях районноТ ради; . :..

- в пiдприемствах, установах, органiзацiях, що розташован1 на територ11

Щастинського району, громадських мiсцях,

3.5.,.ЩопУскаеТЬсяВикористанняГербаЩастинськогорайонУ:
- при оформленнi територii громад на честь свят, при проведенн1

спортивних, культурних та lнших масових заходiв;

- на грамотах, на почесних грамотах, вiтальних листах, запрошеннях,

посвiдченнях та iнших офiцiйних документах, що видаються районною радою;

- у краезнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;

- на офiuiйних паперах, що випускаеться владою;

- в експозицiях музеiв та виставок;

- на cyBeHipax, пам'ятних мед€шях, значках, що виготовляються на

замовлення районноi ради, або уповноваженого нею органу;

3.6. Прапор Щаiтинського району може пiднiматися або встановлюватися:

- на "ynr"rr* флагштоках бiля адмiнiстративних булiвель та на

адмiнiнiстративних будiвлях.
- в залi, де проводяться ceciT районноi ради;
- у службових кабiнетах районноi ради,
з.z. Допускаеться використання Прапора Щастинського району:

- при оформленнi територiй громаa 1?_.""" 
свят, при проведеннl

спортивних, культурних та iнших масових заходlв;

- на грамотах, запрошеннях, посвiдченнях та iнших офiцiйних документах,

що видаються владою району;
.ВкраеЗнаВчих'наУкоВих'наУкоВо.поПУЛярнихВиДаннях;
- в експозицiях музеТв та виставок;

- на cyBeHipax, пам'ятних медаJIях, що виготовляються на замовлення

щастинськоi районнот ради, або уповноваженого нею органу.

з.8. За обставин, коли здiйснюсться одночасне пiдняття на флагштоках

,щержавного прапора Укратни, прапора Ради европи та прапора Щастинського

району, останнiй не може перевищувати за розмiрами ,щержавний прапор

Украiни, прапор Ради европи i розмiщуеться справа вiд них (з боку глядача),



Прапор району може застосовуватися як звичайний прапор (з
вертикаJIьним крiпленням до древка), з додатковим горизонтаJIьним крiпленням
(у стацiонарних умовах - в сесiйному залi чи кабiнетi голови) або як хоругви
(тiльки з горизонт€Lпьним крiпленням).

3.9. Iншi випадки використання Герба i Прапора Щастинського району
визначаються лише за рiшенням районноТ ради.

Виключене право на використання герба та прапора н€шежить Щастинськiй
раионнlи радt.

3.10.Використання офiцiйних символiв Щастинського району у
комерчiЙнiЙ дiяльностi проводиться лише з дозволу Щастинськоi районноi ради
або уповноваженого нею органу на визначених умовах.

3.11.Щастинська районна рада мае право вимагати припинення
несанкцiонованого користування символами Щастинського раЙону i
вiдшкодування заподiяноi цим шкоди у порядку, встановленому чинним
законодавством.

З.l2. У разi порушення юридичними та фiзичними особами цього
Положення вони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

З. 1З.Контроль за додержанням порядку використання
символiки Щастинського раЙону встановленого цим Положенням, здiйснюеться
виконавчим апаратом Щастинськоi районноi ради, або уповноваженим нею
органом.

Керуючий справами
виконавчого апарату Зоя Свдокимова


