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ПОЛОЖЕННЯ
про зміст, опис та порядок використання офіційної символіки

Нижньосироватської сільської ради (об’єднаної територіальної громади)
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
Нижньосироватської сільської ради (об’єднаної територіальної громади).
1. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ
1.1. Герб  Нижньосироватської  сільської  ради  (об’єднаної  територіальної
громади).
Герб  виконаний  у  традиційній  формі  іспанського  щита  із  заокругленою
нижньою частиною. Щит дводільний, скошений справа (по-геральдичному)
золотою  лінією.  У  лівому  геральдичному  червоному  (малиновому)  полі
зображений  золотий  (жовтий)  козацький  хрест,  у  правому  геральдичному
лазуровому полі – п’ять, перев’язаних червоною стрічкою, золотих колосків
пшениці. 
Щит вписаний у золотий картуш, верхня частина якого еклектична, а нижня
частина  утворена  з  колосків  пшениці,  унизу  якого  на  стрічці  чорними
літерами написано «Нижньосироватська ОТГ» під стрічкою зображена дата
«2016». Щит увінчаний золотою сільською короною.
Козацький  золотий хрест-  символ українського козацтва.  Козацький хрест
вказує  на  традиції  краю  XVII-XVIII  століття,  підкреслюючи  історичний
зв’язок  з  предками,  що  осадили  поселення  Нижньосироватської  сільської
ради. Він є основним елементом корогви Краснопільсько-Сироватської сотні
XVII століття.
Хрест,  як  древній  символ,  означає  вірність  життя,  а  як  християнський-
відповідає його чотирьом чеснотам: розуму, справедливості, поміркованості і
мужності. Хрест є символом поділу світу на божественне і земне.
Пучок золотих колосків пшениці-символ родючості та процвітання (пшениця
символізує вічність), а також елемент фамільного герба Харитоненків. Пучок
з  п’яти  колосків-  символ  єднання  в  міцну  самодостатню  громаду  п’яти
населених пунктів сільської ради.
Червона стрічка- символ мужності, сили, працьовитості.
1.2. Прапор Нижньосироватської сільської ради (об’єднаної територіальної
громади).
Прапор сільської ради – прямокутне полотнище зі  співвідношенням сторін
7:12.  Поле  прапора  розділене  на  три  частини.  В  лівій  частині  полотнища
трикутник  червоного  кольору,  права  частина  розділена  на  дві  однакові  за
розміром горизонтальні полоси синього і жовтого кольору. В центрі трикутної
червоної частини зображений козацький золотий хрест.



Прапор  створений  з  урахуванням  історичної  традиції,  властивої
територіальному  прапорництву,  визначальними  рисами  якої  є  зв’язок
кольорової гами прапора з гербовими барвами.
1.3. Кольорове вирішення:
Синій  колір  –  символ  краси,  величі,  вірності,  відданості,  честі,  слави,
щирості,  духовної  зрілості,  чистого  неба  та  води,  молодості  та  життєвого
росту. Символ водних багатств громади (р. Псел, р. Сироватка, р.Крупець).
Колір щита родинного герба Харитоненків.
Червоний  (малиновий)  колір  символізує  мужність,  відвагу,  сміливість,
великодушність, доброчесність, велич. Колір корогви Сироватської сотні.
Золотий  (жовтий)  колір  символізує  могутність,  багатство,  благородство,
справедливість, колір стиглого колоска та поширення сільського господарства
на  території  сільської  ради.  У  духовному  плані  жовтий  –  безкінечність
людського життя.
2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ
2.1. Герб  та  Прапор  Нижньосироватської  сільської  ради  після  їх
затвердження на сесії сільської ради набувають легітимності.
2.2. Описи та  еталонні  зображення Герба  і  Прапора  Нижньосироватської
сільської ради зберігаються у Нижньосироватській сільській раді.
2.3. 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.
2.4. Зображення  Герба  Нижньосироватської  сільської  ради  може
розміщуватися:

- на будинку сільської ради;
- в залі, де проводяться засідання та сесії сільської ради;
- у службових кабінетах сільського голови та старости;
- на офіційних виданнях сільської ради;
- на покажчиках меж громади при в’їзді на її територію;
- в підприємствах, установах, організаціях, що розташовані на території

Нижньосироватської сільської ради, громадських місцях;
2.5. Допускається використання Герба Нижньосироватської сільської 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 сільської ради;

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;
- на офіційних паперах, що випускається владою;
- в експозиціях музеїв та виставок;
- на  сувенірах,  пам’ятних  медалях,  значках,  що  виготовляються  на

замовлення сільської ради;
- на почесних грамотах, вітальних листах;

2.6. Прапор  Нижньосироватської  сільської  ради  може  підніматися  або
встановлюватися:

- на будівлі, де працює сільська рада та на будівлі, де працює староста;



- в залі, де проводяться засідання та сесії сільської ради;
- у службових кабінетах сільського голови та старости;

2.7. Допускається  використання  Прапора  Нижньосироватської  сільської
ради :

- при оформленні території сільської ради на честь свят, при проведенні
спортивних, культурних та інших масових заходів;

- на  грамотах,  запрошеннях,  посвідченнях  та  інших  офіційних
документах, що видаються владою сільської ради;

- в краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях;
- в експозиціях музеїв та виставок;
- на  сувенірах,  пам’ятних  медалях,  що  виготовляються  на  замовлення

сільської ради, або уповноваженою нею органу;
2.8. За  обставин,  коли  здійснюється  одночасне  підняття  Державного
прапорів України, області, району та прапора Нижньосироватської сільської
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 Нижньосироватської сільської ради
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).
Прапора   сільської  ради  може  застосовуватися  як  звичайний  прапор  (з
вертикальним  кріпленням  до  древка),  з  додатковим  горизонтальним
кріпленням (у стаціонарних умовах – в сесійному залі чи кабінеті сільського
голови) або як хоругви (тільки з горизонтальним кріпленням).
2.9. Інші  випадки  використання  Герба  і  Прапора  Нижньосироватської
сільської ради визначаються лише за рішенням сільської ради.
Виключене  право  на  використання  герба  та  прапора  належить
Нижньосироватській сільській ради.
2.10. Використання офіційних символів Нижньосироватської сільської ради у
комерційній  діяльності  проводиться  лише  з  дозволу  Нижньосироватської
сільської ради або уповноваженою нею органу на визначених умовах.
Нижньосироватська  сільська  рада  має  право  вимагати  припинення
несанкціонованого  користування  символікою  (гербом  і  прапором)
Нижньосироватської сільської 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.
2.11. Контроль  за  додержанням  порядку  використання  символіки
Нижньосироватської  сільської  ради  встановленого  цим  Положенням,
здійснюється виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради.

Секретар сільської ради Г. М. Носенко


