
                                                                              Додаток 2 

                                                                                до рішення селищної ради  

                                                                                від 20.01.2021р. № 19 

                                                 Положення 

     про зміст, опис  Герба та порядок  використання  символіки    

     Кушугумської  територіальної громади Запорізького району  

                                        Запорізької області 

І. Загальні положення. 

Це положення розроблено у відповідності до ст.22 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням геральдичних, історичних, 

культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей і 

традицій. 

Воно визначає зміст, опис та порядок використання Герба Кушугумської 

селищної ради територіальної громади 

Герб Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області  є офіційним символам громади. 

2. Опис  символіки та тлумачення  Герба громади. 

    Основою  герба є геральдичний  щит продовгуватої вигнутої форми на чолі 

тризуба-це символ влади, окутий в золоте дубове листя символ безсмертя, 

стійкості та вірності.  

    Герб складається   із трьох кольорів - це означає що до складу територіальної 

громади  увійшли три селища Балабине, Кушугум та Малокатеринівка. 

Колоски символізують багатство та зв’язують усі населені пункти у єдине ціле. 

В центрі герба розташовано у формі малого щита прапор України, як втілення 

національної єдності, честі та гідності, традицій, державотворення,  історії та 

сьогодення. 

Підпис  «Кушугумська громада 2020» - означає рік об’єднання трьох селищ в 

одну потужну громаду. 

      Кольори: 

Малиновий колір   символізує  козацтво; 

Синій колір  символізує  щирість, вірність, відданість, честь, благородство, 

духовність, чисте небо та воду, бездоганність, молодість, і життєвий  ріст  та 

ще  вказує на те, що громада  розкинулась на березі річки Дніпро.  

Зелений колір  символізує достаток, радість, здоров’я, природу та молодість. 

 



Золотий колір   символізує багатство , стабільність, силу, вірність, чистоту та 

справедливість 

 

Опис зображень: 

  Шаблі шпичками вниз символізують  миролюбність, стриманість та 

толерантність; 

  Риба  - це символ здоров’я та віри; 

  Кінь –це типовий символ родючості, мужності й потужної влади 

 

 Порядок  використання символіки 

 Зображення Герба встановлюється : 

- на головному фасаді будинку селищної ради; 

-  у службових кабінетах селищного голови та старост  ; 

- в приміщенні “Центр надання адміністративних послуг”; 

-  на знаках при в’їзді на територію громади . 

 Зображення Герба може використовуватися: 

-  на бланках організаційно-розпорядчих документів селищної  ради; 

-  на дошках пошани, бланках грамот та подяк селищної ради, рекламних 

щитах в оформленні при проведенні свят, фестивалів, спортивних змагань; 

 - при виготовленні різного виду друкованої та рекламно-сувенірної продукції: 

поздоровних листівок, конвертів, запрошень, бланків, та інших видів 

друкованої продукції, сувенірів, виготовлених у різній техніці рекламної 

продукції товаровиробників.; 

     За використання символіки з громадян, які займаються  підприємницькою 

діяльністю та юридичних осіб стягується збір відповідно до Положення про 

збір за право використання символіки Кушугумської територіальної громади, 

яке затверджується селищною радою відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»». 

    Дозвіл (або письмово оформлена відмова із зазначенням її причини) 

видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 

– один рік. Після закінчення терміну його дії необхідно отримати дозвіл на 

наступний період. 



      Дозвіл на користування зображеннями Герба передбачає моральну 

відповідальність користувача за якість товару, на якому він зображений. У разі 

втрати популярності товару через погіршення якості, селищна рада має право 

розірвати угоду з фірмою-виробником. Дія даного пункту Положення не 

поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, підрозділи та 

установи юридичних та фізичних осіб, що використовують зображення Герба 

з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та 

формування національної самосвідомості мешканців громади. 

       Виключні права на використання  та контроль за  використанням  

 офіційної символіки територіальної громади   належать селищній раді. 

     Не дозволяється без спеціального дозволу і письмового погодження з 

селищною радою використання Герба у випадках, не передбачених цим 

Положенням. 

    Порушення умов використання символіки та цього положення тягне за 

собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством. 

  

 

 

Селищний голова                                                    В.С. Сосуновський 


