
                                                            

 

                           
                 
 

УКРАЇНА 
 

ЯМПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

     РІШЕННЯ № 1226 
 
  26 листопада   2021 року                 м. Ямпіль                 15  сесія 8 скликання 
  

Про затвердження  символіки Ямпільської міської територіальної 
громади 
 

Відповідно до статті 22, п.49 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою збереження історичних, культурних, 
соціально-економічних традицій Ямпільської міської територіальної 
громади, враховуючи важливе значення символіки у процесі національного 
відродження та з метою утвердження місцевого самоврядування, 
забезпечення представницької функції Ямпільської міської територіальної 
громади, враховуючи пропозиції та рекомендації постійних комісій міської 
ради, її виконавчого комітету, міська  рада  ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити символіку (герб та прапор) Ямпільської міської територіальної 
громади (додаток 1). 

 2. Затвердити Положення про зміст, опис герба та прапора Ямпільської 
міської територіальної громади ( додаток 2). 

 3. Затвердити Порядок використання  символіки Ямпільської міської 
територіальної громади  (додаток 3). 

4. Доручити загальному відділу Ямпільської  міської  ради ( Звагольська 
Н.В.) оприлюднити  рішення на офіційному сайті Ямпільської міської  ради 
та в газеті «Ямпільські вісті». 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
місцевого самоврядування, законності, зв’язків з органами влади, 
об’єднаннями громадян та засобами масової інформації (Петровська Л.М.). 
 
Міський голова                                                              Сергій ГАДЖУК                                                                                                     

 
                                                                                           
  



                                                                                           Додаток 1 
                                                                    до рішення 15 сесії міської ради  

8 скл.від  26.11. 2021 року № 1226                                                         
 
 

Ескіз герба Ямпільської  територіальної громади 
 

 
                                                                                                                               
                Ескіз прапора  Ямпільської територіальної громади 
                                                                    

 

 
Секретар міської ради                                                      Вадим СЕМЕНЮК                                                                                          



 
 

                                                                                                      Додаток 2 
                                                                    до рішення 15 сесії міської ради  

8 скл.від 26.11. 2021 року № 1226                                        
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про зміст, опис герба і прапора Ямпільської міської територіальної 

громади 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  
 

     1.1. Це положення розроблено у відповідності до статті 22 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням 
геральдичних, історичних, культурних, соціально-економічних та інших 
місцевих ообливостей і традицій, визначає зміст, опис герба і прапора 
Ямпільської  міської  територіальної громади (далі - герб та прапор 
громади). Герб та прапор громади  є офіційними символами територіальної 
громади. 

ІІ. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 
 

     2.1. Герб громади. 
       Одним із найголовніших елементів герба є гербовий щит. Він має 
прямокутну форму із заокругленою нижньою частиною. Щит – символ 
захисту, могутності, справедливості і мирної праці людей. Співвідношення 
ширини до довжини геральдичного щита складає 7:8. 
   Герб описується з боку щитотримача, тобто ліва і права сторони в 
гербовому щиті зображуються якби з боку людини, що стоїть за гербом. 
Тоді виходить, що оглядач, який дивиться на гербовий щит бачить його 
праву сторону зліва, а ліву – справа від себе. 
   В правій частині герба зображення подільського сонця, над яким 
знаходиться козацький хрест жовтого кольору на темно-голубому фоні. 
   У верхній частині щита стилізовано зображена Волино-Подільська 
височина, яка має блакитний колір. 
   В центральній частині щита – зображення човна зеленого та 
золотистого кольору у верхній частині та світло-коричневого кольору в 
нижній частині. 
   Зображення човна на швидкоплинній річці синього  кольору. На 
синьому фоні річки – пороги, що характерно для місцевої ділянки Дністра. 
Нижня частина щита має забарвлення зеленого кольору і символізує 
аграрний сектор. 
  Над щитом знаходиться срібна корона (башта), яка має три зубці, є 
символом повітового самоврядування. 
   З правого і лівого боку щита  обрамлення колоссям пшениці 
золотистого кольору, перев’язаним жовто-блакитною стрічкою, що є 
державним символом. 



   В нижній частині перерізу розміщено, справа і зліва дві виноградні 
китиці темно-синього кольору, листя зелене, що є символом родючості і 
життєдайності. 
2.2. Прапор громади являє собою прямокутне полотнище у співвідношенні 
2:3. Прапор розділений на три рівні,  горизонтальні частини. 
    Перша смуга синього кольору – колір безкрайнього подільського неба. 
Символізує щирість, вірність, відданість, чесність, шляхетність, лицарські 
чесноти, бездоганність, духовність. 
    Друга смуга має червоний (малиновий) колір, який символізує   життя, 
красу, любов, силу та мужність. На ній у центрі прапора відтворено золотий 
Козацький хрест. Червоний колір та Лапчастий хрест є частиною 
загальновійськового прапора війська Запорізького часів Богдана 
Хмельницького та символізують розвиток козацтва на Ямпільщині. 
   Третя смуга - зеленого кольору символізує багату природу, достаток і 
свободу та несе символіку аграрного сектору громади. 
 
 
Секретар міської ради                                               Вадим СЕМЕНЮК 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            Додаток 3 
до рішення 15 сесії міської ради 

                                                                                               8 скл. від 26.11.2021 року № 1226  
 

ПОРЯДОК 
 використання  символіки Ямпільської міської територіальної громади 

 
1. Дія цього Порядку поширюється на органи місцевого самоврядування 
Ямпільської міської територіальної громади, підприємства, установи, 
організації всіх форм власності та на громадян.  
 
2.  Герб та прапор Ямпільської міської  територіальної громади є офіційними 
атрибутами територіальної громади. 
 
3. Герб і прапор громади після їх затвердження на сесії міської ради 
набувають легітимності. 

4. Описи та еталонні зображення герба і прапора громади зберігаються у 
Ямпільській міській  раді. 

5. Виключне право на використання  герба та прапора належить Ямпільській  
міській раді Вінницької  області. 
 
6. Репродукування та тиражування прапора і герба  Ямпільської міської  
територіальної громади здійснюється у вигляді кольорового (із збереженням 
кольорів оригіналу) або чорно-білого зображення, довільною технікою 
виконання та з різноманітних матеріалів довільних розмірів (але з 
дотриманням пропорцій). 
 
7.  Зображення герба може відтворюватися на: 
- на фасаді будинку Ямпільської міської ради Вінницької області; 
- у сесійній залі Ямпільської міської ради Вінницької області; 
- у  кабінетах Ямпільського міського голови та інших посадових  осіб  
місцевого самоврядування Ямпільської  міської територіальної громади. 
-  службових     і    депутатських    посвідченнях,  бланках,   штампах   та   
печатці представницьких  та  виконавчих органів   Ямпільської  міської ради  
Вінницької області;  
-  офіційних виданнях Ямпільської міської ради  Вінницької області. 
 
8.   Прапор   піднімається   на  флагштоці  перед  будинком Ямпільської 
міської ради у таких випадках: 
- у дні державних свят; 
- під час прийому офіційних делегацій; 
- під час урочистих церемоній та заходів. 
      За обставин,  коли  здійснюється  одночасне підняття Державного 
Прапора України   та    прапора   Ямпільської міської  територіальної 



громади,  останній  не    повинен   перевищувати   за  розмірами    
Державний     Прапор   України   і  розміщується  праворуч  від  нього  (з  
боку глядачів). 

У випадку одночасного підняття прапора  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 громади може застосовуватися як звичайний прапор (з 
вертикальним кріпленням до древка), з додатковим горизонтальним 
кріпленням (у стаціонарних умовах – в сесійному залі чи кабінеті міського 
голови) або як хоругви (тільки з горизонтальним кріпленням). 

9.  Прапор  Ямпільської міської  територіальної   громади   може бути 
піднятий під час церемоній та урочистих заходів,  які проводить  Ямпільська 
міська рада Вінницької області. 
 
10.  Зображення   герба    та   прапора використовуються відділами, 
службами, управліннями Ямпільської міської ради Вінницької області: 
 - як елемент  святкового  оформлення Ямпільської міської 
територіальної громади   під  час урочистих церемоній, державних та 
міських  свят  (фестивалі, виставки тощо), спортивних, культурних  та інших 
масових заходах; 
 -  на  різного виду друкованої продукції: пам’ятних медалях, значках,  
почесних  грамотах, вітальних листах та листівках, конвертах,  пам’ятних   
адресах,  запрошеннях, бланках, проспектах, сувенірах, виготовлених у 
різній техніці рекламної продукції, важливих історичних документах  
(угодах    про   дружбу   і   співробітництво   тощо),  дипломах,   відзнаках 
престижу  у сфері політики, культури та спорту тощо. 
11. Інші випадки використання герба та прапора визначаються лише за 
рішенням виконавчого комітету міської ради. 
 
12. Юридичні та фізичні особи можуть використовувати символіку 
Ямпільської міської  територіальної громади лише з дозволу Ямпільської 
міської ради Вінницької області ( у формі листа) і тільки затверджене його 
зображення. У разі порушення цього Положення вони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 
 

 13. Не дозволяється використання символіки Ямпільської міської 
територіальної громади без дозволу Ямпільської міської ради Вінницької 
області у випадках, не передбачених цим Порядком. 
 
14. Контроль за дотриманням Порядку використання символіки  Ямпільської  
міської територіальної громади, здійснюється виконавчим комітетом 
Ямпільської міської ради. 

 
Секретар міської ради                                               Вадим СЕМЕНЮК 



 
  
 
 


