
                                                                        

Україна 

Вирівська сільська рада 

Сарненського району Рівненської області 
 / восьме скликання / 

 Р І Ш Е Н Н Я   

                            

24   вересня  2021 року                                                      № 402 

 

Про затвердження офіційної символіки 

Вирівської сільської територіальної громади  

       

 

      Враховуючи важливе значення символіки у процесі національного відродження та 

з метою утвердження місцевого самоврядування, враховуючи історичні, культурні, 

соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції громади, розглянувши 

подані проекти символіки Вирівської сільської територіальної громади (Герб, Прапор, 

Гімн), за результатами проведеного конкурсу, протокол конкурсної комісії № 1 від 

05.08.2021 року, громадського опитування через вебсайт Вирівської сільської ради, 

керуючись ст.. 22, п.49 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Вирівська сільська  рада  

 

                                                                   ВИР ІШИЛА :  

  

 

    1.Затвердити символіку Вирівської сільської територіальної громади: ескізи Герба, 

Прапора, текст та музику Гімну  Вирівської сільської  територіальної громади 

(додатки 1-3). 

   2.Затвердити Положення про зміст, опис герба і прапора та порядок використання  

символіки, вказаної в п.1 цього рішення, згідно додатку 4. 

  3.Вважати, що Герб, Прапор, Гімн Вирівської сільської територіальної громади  є 

офіційною символікою  Вирівської сільської територіальної громади і до їх 

зображення слід ставитись з пошаною. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської 

ради, виконавчий комітет та виконавчі органи Вирівської сільської ради. 

 

      Сільський  голова                                                          Сергій ОПАЛЬКО 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 24 вересня  2021 року № 402 

 

Ескіз  Герба Вирівської сільської територіальної громади  

 

 
 

 

 
 

Секретар ради                                                                          Світлана ВЕЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення сільської ради 

від 24 вересня  2021 року №402  

 Ескіз Прапора  Вирівської сільської територіальної громади  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 Секретар ради                                                                 Світлана ВЕЛИЧКО 

  

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення сільської ради 

від 24 вересня  2021 року №402 

 Слова та музика  Гімну  Вирівської  сільської територіальної громади  

1. Ти Полісся моє, рідний краю, 

Велич слави в піснях постає, 

У чарівних лісах як в розмаю 

Ти кохання і щастя моє. 

Приспів: 

Розквітай, розростайся багато 

І в родині великій співай 

В майбуття у громаді завзято 

Вирушай ти, поліський мій край! 

2. Земляки і землячки відомі, 

Трударі із далеких віків 

Захищає нам волю невтомно 

Славнозвісний мій рід козаків. 

Приспів 

1. Ти Полісся моє, рідний краю, 

Велич слави в піснях постає, 

У чарівних лісах як в розмаю 

Ти кохання і щастя моє. 

Приспів: 

Розквітай, розростайся багато 

І в родині великій співай 

В майбуття у громаді завзято 

Вирушай ти, поліський мій край! 

2. Земляки і землячки відомі, 

Трударі із далеких віків 

Захищає нам волю невтомно 

Славнозвісний мій рід козаків. 

Приспів 

 

 

 Секретар ради                                                                    Світлана ВЕЛИЧКО 

 

  

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення сільської ради 

від 24 вересня 2021 року №402 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЗМІСТ, ОПИС ГЕРБА І ПРАПОРА  

ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ВИРІВСЬКОЇ  
СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  

                                                                         

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення  визначає зміст, опис, і порядок використання символіки 

Вирівської сільської територіальної громади та розроблене на основі Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні». 

Символіка затверджується за результатами конкурсу за пропозиціями жителів 

громади щодо ескізів прапора, герба та конкурсу щодо слів та музики гімну громади , 

згідно проектів зразків та опублікування наступних на офіційному сайті Вирівської 

сільської територіальної громади. 

1.2. Герб, Прапор та Гімн є офіційними символами Вирівської сільської 

територіальної громади. 

1.3. Використання офіційної символіки має розвиток патріотичної та національної 

свідомості, та любові до рідної землі.  

2. Зміст  символіки 

2.1. Герб Вирівської сільської територіальної громади. 

2.1.1. Герб Вирівської сільської територіальної громади є символом населених  

пунктів , що увійшли до складу громади в кількості 11 сіл, офіційним атрибутом 

місцевого самоврядування. 

2.1.2. Еталон Герба зберігається у  Вирівській сільській  раді та має вільний доступ 

для ознайомлення мешканців населених пунктів громади. 

2.1.3. Зображення Герба та його опис затверджуються  радою. 

2.1.4. При репродукуванні та тиражуванні Герба має бути збережена кольорова і 

графічна тотожність еталона . 

2.2. Прапор Вирівської сільської  територіальної громади  є офіційним атрибутом 

місцевого  самоврядування. 



Прапор Вирівської сільської територіальної громади  (оригінал) встановлюється у 

службовому кабінеті сільського  голови, а на час проведення сесій ради вноситься до 

сесійного залу. 

2.3. Еталонне зображення Прапора громади  та його опис затверджуються  радою. 

2.4. При репродукуванні і тиражуванні Прапора територіальної громади  має бути 

збережена кольорова та графічна тотожність еталона і його опису. 

2.5.  Гімн Вирівської територіальної громади  є офіційним атрибутом місцевого  

самоврядування. 

   Гімн громади повинен виконуватися у точній відповідності до затвердженого тексту 

і музичної редакції.   

3. Опис символіки 

3.1. Основою проекту герба стало зображення гербів всіх сільських рад, що увійшли 

до складу громади та Державного Герба України, розміщеного вгорі над ними, 

вписане в напівовальну фігуру жовтого  кольору, окрасою ескіза є стрічка вгорі із 

назвою громади та обрамлення із зеленого листя.   

3.2. За основу проекту прапора взято прямокутник, що обʼєднує три смуги зеленого, 

синього та жовтого кольорів, у центрі якого розміщено зображення герба громади.  

3.3. Основою  проекту гімну громади стала поезія Г.М. Рудківської  та музика О.П. 

Рудківського. 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ВИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

3.1. Офіційна символіка (Герб і Прапор і Гімн)  Вирівської сільської територіальної 

громади набуває чинності після їх затвердження Вирівською сільською радою. 

3.2. Описи та зображення Герба і Прапора Вирівської сільської територіальної 

громади зберігаються у Вирівській сільській  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  Вирівської  сільської  територіальної громади може 

розміщуватися: 

- на адмінприміщеннях сільської ради ; 

- в залі, де проводяться сесії  ради; 

- у службових  кабінетах сільського голови  та старост; 

- на офіційних виданнях сільської  ради; 

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



- в підприємствах, установах, організаціях,  що розташовані на території Вирівської   

сільської територіальної громади, громадських місцях; 

3.5. Допускається використання Герба Вирівської 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 громадою; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- на офіційних паперах, що випускається владою; 

- на сувенірах, пам’ятних медалях, значках, що виготовляються на замовлення ради; 

- на почесних грамотах, вітальних листах; 

3.6. Прапор Вирівської  сільської територіальної громади може підніматися або 

встановлюватися: 

- на будівлі сільської  ради  та на будівлях, де працюють старости; 

- в залі, де проводяться сесії  ради; 

- у службових  кабінетах  голови та старост; 

3.7. Допускається використання Прапора Вирівської 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; 

- на сувенірах, пам’ятних медалях, що виготовляються на замовлення селищної ради, 

або уповноваженого нею органу; 

3.8. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України, 

прапорів області, району та прапора Вирівської 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  Вирівської  сільської 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 ), з додатковим горизонтальним кріпленням (у стаціонарних 



умовах – в сесійному залі чи кабінеті  голови) або як хоругви (тільки з 

горизонтальним кріпленням). 

 3.9. Інші випадки використання Герба і Прапора Вирівської  сільської територіальної 

громади визначаються лише за рішенням  ради. 

    Виключене право на використання герба, прапора та гімну належить Вирівській 

сільській  раді. 

3.10. Гімн громади може виконуватись: 

під час урочистої церемонії прийняття присяги новообраним  головою; 

при відкритті та закритті засідань сесій ради; 

під час офіційної церемонії внесення та винесення прапора громади на урочистих 

заходах, які проводять виконавчі органи сільської 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 Вирівської сільської територіальної громади у 

комерційній діяльності проводиться лише з дозволу Вирівської сільської ради або 

уповноваженого нею органу на визначених умовах. 

     Вирівська сільська рада має право вимагати припинення несанкціонованого 

користування офіційними символами Вирівської  територіальної громади і 

відшкодування заподіяної цим шкоди у порядку, встановленому чинним 

законодавством, або в порядку, визначеному радою. 

    У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення вони 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

3.12. Контроль за додержанням порядку використання офіційної символіки 

 Вирівської  сільської територіальної громади встановленого цим Положенням, 

здійснюється депутатами ради, виконавчим комітетом та виконавчими органами   

Вирівської сільської ради. 

Секретар ради                                                                          Світлана ВЕЛИЧКО  

 


