
ПОЛОЖЕННЯ 

про офіційну символіку Старосалтівської територіальної громади 
та порядок її використання 

 

Загальні засади 

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 Старосалтівської територіальної громади. 

 

Порядок затвердження символіки 

2.1 На підставі права громади на власну символіку проводиться Конкурс 
Старосалтівською селищною радою щодо визначення кращого герба та 
прапора Старосалтівської територіальної громади. 

2.2 Герб - це символ, офіційна емблема територіальної громади, в якій 
відображається його історія та традиції. 

Прапор - полотнище правильної геометричної форми, підвішене на 
жердині або щоглі, що зображує певну комбінацію кольорів та символів та 
зазвичай використовується для ідентифікації та сигналювання. 

2.3 Конкурс на створення офіційної символіки Старосалтівської 
селищної ради проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на 
створення офіційної символіки Старосалтівської селищної ради (Додаток 1). 

2.4  Для організації та проведення Конкурсу на кращий герб та прапор 
Старосалтівської територіальної громади, а також оголошення його 
результатів, розпорядженням голови Старосалтівської селищної ради 
утворюється та затверджується персональний та кількісний склад 
організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі - 

Організаційний комітет), який затверджує голову, заступника, секретаря. 
Організаційний комітет обов'язково повинен включати представників 
громадськості не менше 20% від загального складу Організаційного комітету. 
Організаційний комітет також виконує функції журі. 

2.5 Засідання Організаційного комітету є легітимним, якщо на ньому 
присутні більше половини його складу. 

2.6 Рішення приймається більшістю від присутніх членів 
Організаційного комітету, які є одночасно і членами журі, відкритим 
голосуванням, враховуючи результати консультацій з громадськістю (за 
умови їх проведення) відповідно до Положення про консультації з 
громадськістю . У разі рівного розподілу голосів головуючий має право 
вирішального голосу. 



2.7 Результати роботи Організаційного комітету відображаються у 
протоколі засідання. 

2.8 Члени Організаційного комітету:  
− беруть участь в обговоренні, розгляді конкурсних пропозицій мають 

право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс;  
− забезпечують прийняття рішення про визначення переможця 

Конкурсу;  

− зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та 
неупереджено розглядати конкурсні пропозиції; 

 − мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає 
вимогам та суперечить основним засадам і принципам Старосалтівської 
територіальної громади та чинному законодавству України. 

 2.9 У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи, 
зареєстровані на території Старосалтівської громади. 

2.10 Участь у конкурсі безкоштовна. 
2.11 Конкурс проводиться терміном в 1 місяць з дня оприлюднення 

оголошення про конкурс. Організаційний комітет залишає за собою право 
продовжити строки на подання конкурсних робіт.  

Підведення підсумків Конкурсу та оприлюднення результатів 
здійснюється Організаційним комітетом в термін 5 робочих днів після 
завершення Конкурсу. 

2.12 До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які 
включають такі елементи візуальної ідентифікації громади: герб та прапор 
(графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення) разом з описом 
(ключова ідея). 

2.13 Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в 
електронному вигляді  на поштові скриньки, визначені радою або у 
друкованому вигляді до громадської приймальні голови. 

2.14 Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт. 
2.15 Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду 

учасників з Положенням про конкурс, а також  підтверджує передачу 
майнових авторських та суміжних прав на герб та прапор. 

2.16  Оргкомітет гарантує не використовувати та не передавати третім 
особам ескізи гербів та прапорів, які були представлені на Конкурс, але не 
стали переможцями, без дозволу авторів. 

 

 

 



Порядок використання символіки 

 

3.1. Герб та Прапор Старосалтівської територіальної громади, які стали 
переможцями на Конкурсі щодо визначення кращого герба та прапора 
Старосалтівської територіальної громади,  після їх затвердження на сесії ради 
набувають легітимності. 

3.2. Описи та еталонні зображення Герба і Прапора територіальної 
громади Старосалтівської селищної ради зберігаються у Старосалтівській 
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  територіальної громади Старосалтівської 
селищної ради може розміщуватися: 

- на будинку селищної ради; 
- в приміщенні, де проводяться сесії селищної ради; 
- у службових кабінетах селищного голови  та старостів; 
- на офіційних виданнях селищної ради; 
- на покажчиках меж громади при в’їзді на її територію; 
- в підприємствах, установах, організаціях,  що розташовані на території 

Старосалтівської територіальної громади, громадських місцях. 
3.5. Допускається використання Герба територіальної громади 

Старосалтівської селищної ради: 
- 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; 
- туристичних картах, буклетах та брошурах; 
- на офіційних паперах, що випускається владою; 
- в експозиціях музеїв та виставок; 
- на сувенірах, пам’ятних медалях, значках, що виготовляються на 

замовлення або за дозволом виконавчого комітету Старосалтівської селищної 
ради; 

- на почесних грамотах, вітальних листах. 



3.6. Прапор Старосалтівської територіальної громади може підніматися 
або встановлюватися: 

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

- в приміщенні, де проводяться сесії селищної ради; 
- у службових  кабінетах селищного голови та старост; 
3.7. Допускається використання Прапора територіальної громади 

Старосалтівської селищної ради: 
- 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 та відзнаках, що виготовляються на 

замовлення або за дозволом виконавчого комітету Старосалтіської селищної 
ради, або уповноваженого ним органу. 

3.8. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного 
прапора України, прапорів області, району та прапора територіальної громади 
Старосалтівської селищної ради, 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  територіальної громади 
Старосалтівської селищної ради та прапора організації, фірми, установи (якщо 
вони розташовані поруч) прапор організації не повинен 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 територіальної громади 
Старосалтівської селищної ради визначаються лише за рішенням селищної 
ради. 

Виключне право на використання герба та прапора належить 
Старосалтівській селищній раді. 

3.10. Використання офіційних символів територіальної громади 
Старосалтівської селищної ради у комерційній діяльності проводиться лише з 
дозволу Старосалтівської селищної ради або уповноваженого нею органу на 
визначених умовах. 



Старосалтівська селищна рада має право вимагати припинення 
несанкціонованого користування символів територіальної громади 
Старосалтівської селищної ради 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. 

3.11. Контроль за додержанням порядку використання 
символіки  територіальної громади Старосалтівської селищної ради 
встановленого цим Положенням, здійснюється постійною комісією з 
гуманітарних питань та з питань прав людини, законності, правопорядку, 
депутатської діяльності, етики, регламенту. 
  



Додаток 1 

                                                 До Положення про офіційну символіку 

Старосалтівської територіальної громади  

та порядок її використання 

. 

Порядок 
 проведення конкурсу на створення офіційної символіки  

Старосалтівської селищної  ради 

 

І. Загальні положення 

 

 1.1.    Порядок про проведення конкурсу на створення офіційної 
символіки Старосалтівської селищної  ради (далі – Порядок) визначає 

порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної 
символіки Старосалтівської селищної  ради, вимоги до його учасників, вимоги 

до конкурсних робіт тощо. 
1.2.    Організатором конкурсу є Старосалтівська селищна  

рада Чугуївського  району Харківської   області. 
1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки: 
1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – протягом 30 

днів з дати публікації відповідного розпорядження Старосалтівського 

селищного голови; 

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та 

обрання із них кращих  – протягом 7 днів з моменту закінчення прийому 

заявок на участь у конкурсі; 
3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт – протягом 14 днів після 

перевірки робіт на відповідність вимогам Положення та Порядку. 

4 етап – підбиття підсумків громадського обговорення – протягом 3 днів після 

закінчення обговорення; 

5 етап – затвердження   рішенням  сесії   Старосалтівської селищної  ради 

офіційної символіки – на найближчому пленарному засіданні 
Старосалтівської селищної ради, з дотриманням норм Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

1.4.  Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт 

визначається рішенням Старосалтівської селищної  ради. 

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 
1.3 Цього Порядку, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього 

Порядку, до участі у конкурсі не допускаються. 
1.6.  Старосалтівська селищна  рада залишає за собою право змінити строки 

проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності 
конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Порядку. 

 

 

 

 



ІІ. Мета і завдання конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із 

створення офіційної символіки Старосалтівської селищної  ради, а саме: 
- створення ескізу герба та прапора  громади; 
-створення ескізу логотипа громади; 
2.2. Завданнями конкурсу є: 
- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної 
символіки Старосалтівської селищної  ради; 
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, 
поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості; 
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної 
громади  (герба, прапора, логотипу). 

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі 
 

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи. 
3.2. Участь у конкурсі безкоштовна. 
3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку та документи визначені розділом 

5 цього Порядку. 

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у 

різних  номінаціях. 
3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше 

редактування та використання з метою проведення конкурсу. 
3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник 

надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 

цього Порядку. 

3.7.До проєктів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про 

автора (авторів): 
– Прізвище, ім’я, по-батькові; 
– Адреса; 
– Контактні телефони; 
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.). 
 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт 

 

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора та логотипу  Старосалтівської селищної  
ради (територіальної громади) 

Герб Старосалтівської селищної  ради 

4.1.1. Ескіз герба Старосалтівської селищної  ради повинен бути виконаний на 

аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються 

різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. кольорове 

зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або 

в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 

dpi); 



4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості 
населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати 

унікальність та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів. 
Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис герба із 

зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому 

елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному 

вигляді у форматі doc, docx). 

                                       Прапор  Старосалтівської селищної  ради 

4.1.3. Ескіз прапора  ради  повинен бути виконаний на аркуші паперу формату 

А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки 

виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. 
4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші 
символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3. 

Учасником конкурсу обов’язково додається короткий опис прапора із 

зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому 

елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному 

вигляді у форматі doc, docx). 

Логотип Старосалтівської селищної  ради 

 4.1.5.  Ескіз  логотипу Старосалтівської селищної  ради повинен бути 

виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. 
Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. 
4.1.6. Ескіз логотипу  повинен відображати характерні особливості 
населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність 

та ідентифікувати села  громади  серед інших населених пунктів. 
 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт 

 

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) 
наступні документи: 
- заявку на участь у конкурсі; 
- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу 

формату А4 або в електронному вигляді ) 
- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, 
символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді); 
- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу 

формату А4 або в електронному вигляді;) 
- короткий опис прапора із зазначенням значення зображених елементів, 
символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді); 
- кольорове зображення логотипу територіальної громади (на аркуші паперу 

формату А4 або в електронному вигляді ) 
- короткий опис логотипу із зазначенням значення зображених елементів, 
символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді); 
5.2  Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні 
знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із 



виникненням та розвитком сіл громади, розкриття змісту назви поселення, 
відображення якихось специфічних місцевих особливостей. 
 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт 

 

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до 

Старосалтівської селищної  ради за адресою: вул. Перемоги, 

буд. 15, смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. 
6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються 

на електронну скриньку sr-saltiv@meta.ua з поміткою у назві теми 

листа «Герб, прапор та логотип територіальної громади» 

 

VII. Визначення переможців конкурсу 

 

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали 

найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та 

рішенням Організаційного комітету по визначенню переможців конкурсу на 

кращу офіційну символіку Старосалтівської селищної  ради, та були 

затверджені Старосалтівської селищної  ради як офіційна символіка 

територіальної громади. 
7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором 

виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору 

конкурсу – Старосалтівській селищнйій раді.  
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