
 

ТРИБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БУЧАЦЬКИЙ РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

СЬОМА СЕСІЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я   № 313 

27  травня  2021  року                                                               село Трибухівці  

 

Про затвердження  символіки  

Трибухівської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Керуючись ст. 22 та п. 49 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням «Про проведення конкурсу на 

створення офіційної символіки Трибухівської територіальної громади» 

затвердженого розпорядженням сільського голови від 19.03.2021 року №28-од,  

враховуючи важливе значення символіки у процесі національного відродження, 

з метою збереження історичної спадщини, реалізації права територіальної 

громади мати власну символіку, беручи до уваги методичні рекомендації з 

питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та 

територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні 

символи), відповідно Протоколу №2 від 26 травня 2021 року засідання 

 комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку 

Трибухівської   територіальної громади, враховуючи результати громадського 

обговорення,  пропозиції конкурсної комісії  Трибухівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

        1.Затвердити символіку Трибухівської  територіальної громади 

1.1. Герб (додаток 1). 

1.2. Прапор (додаток 2). 

1.3. Гімн «Рідна громада» (додаток 3). 

1.4. Музика до тексту гімну «Рідна громада» (додаток 4). 

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

використання офіційної символіки Трибухівської об’єднаної територіальної 

громади Чортківського району Тернопільської області (додаток 5). 

3. Переможцю у конкурсі на кращий герб і прапор Трибухівської 

територіальної громади Зелінці Дмитру Івановичу, жителю вулиці Гагаріна, 

с.Трибухівці,  виплатити грошову винагороду у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.  



4. Переможцям у конкурсі на кращий текст гімну «Рідна громада» та  

музику до гімну Трибухівської об’єднаної територіальної громади Павлишин 

Олександрі Михайлівні  та  Павлишин Юлії Михайлівні  виплатити грошову 

винагороду у сумі по 1000 (одній тисячі) грн. кожній. 

5. Всім учасникам конкурсу голосити подяку за активну  участь у конкурсі 

на створення офіційної символіки Трибухівської територіальної громади. 

6. Контроль за відповідним використанням символіки Трибухівської 

об’єднаної територіальної громади покласти на Виконавчий комітет 

Трибухівської сільської ради. 

 

 

Трибухівський  

сільський голова                                                                          Олег КОВДРИН 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до рішення  

Трибухівської сільської ради  

від  27 травня  2021 року № 313 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до рішення  

Трибухівської  сільської  ради  

від  27 травня  2021 року № 313 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 до рішення  

Трибухівської сільської ради  

від  27 травня  2021 року № 313 

 

Гімн «Рідна громада» 

На землях родючих постала громада. 

Поміж берегами ріки Вільховець. 

Яку об'єднала любов до держави, 

І віра у світле для всіх майбуття. 

 

Сім сіл, що створили велику родину, 

Багату на щедрі сади і поля, 

Що мріяли гідно і дружньо прожити  

У мирі й свободі на рідній землі. 

 

Земля моя рідна, щаслива будь й вільна, 

У здобутках своїх процвітай і міцній. 

А ми у святинях, Многа літ заспіваймо!  

Краю, що піднявся з глибоких руїн. 

 

Приспів: 

О, Боже! Благослови Трибухівську громаду  

У всіх починаннях, задумках й ділах. 

Щоб слава героїв повік не згасала, 

І в пам'яті наших нащадків жила! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 до рішення  

Трибухівської сільської ради  

від 27 травня  2021 року № 313 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 5 до рішення  

 Трибухівської сільської ради  

 від  27 травня  2021 року № 313 
                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ 

про зміст, опис герба, прапора і гімну та порядок використання офіційної 

символіки Трибухівської територіальної громади 

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. Дане положення розроблено у відповідності до статті 22 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням методичних 

рекомендації з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у 

містах та територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та 

муніципальні символи), геральдичних, історичних, культурних, соціально-

економічних та інших місцевих особливостей і традицій, визначає зміст, опис 

та порядок використання герба, прапора і гімну Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади.  

1.2. Герб, прапор, гімн та музика до нього Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади села (далі Герб, Прапор та Гімн) є офіційними 

символами Трибухівської об’єднаної територіальної громади. 

ІІ. ЗМІСТ І ОПИС СИМВОЛІКИ 

2.1. Герб зображений у вигляді щита із заокругленою нижньою частиною, 

що являє собою геральдичний щит, так званого іспанського типу. Форма цього 

щита типова для гербів українських населених пунктів ХУІІ-ХУІІІ ст. Вказаний 

щит вписано у декоративний золотий (жовтий) картуш котрий увінчаний 

золотою сільською короною та прикрашений внизу зеленими гілками бука. 

Щит герба має горизонтальне кольорове ділення, яке з голубого кольору плавно 

переходить у зелений. В центрі щита зображено три могутні буки, між якими 

зображено криницю (фонтан) — згідно із легендою про походження назви села 

Трибуківці, що з роками перетворилась у Трибухівці, які разом символізують 

могутність, довговіччя, чистоту, наснагу та незламний зв'язок минулого, 

сьогодення та майбутнього. З верхнього лівого боку до низу правого - 

зображено, синьою стрічкою, річку Вільховець, яка зв’язує всі села 

Трибухівської громади. 

Значення композиції поєднання золотого (жовтого), голубого та зеленого 

кольорів символізує: 

Голубий - символ краси, величі, слави, щирості, мирного неба, водних 

багатств громади. 

Зелений - надію, достаток, свободу і радість, символ садів та лісів громади. 

Золотий (жовтий) колір - символ могутності, багатства, справедливості, 

благородства, милосердя та поширення сільського господарства на території 

громади також є кольором сонця. 



У нижній частині картуша мається напис - «Трибухівська ОТГ» та «2016», 

рік створення Трибухівської об’єднаної територіальної громади. 

Розмір герба у співвідношенні висоти до ширини складає 2:1. 

 

2.2. Прапор має квадратну форму полотнища із співвідношенням сторін 

1:1. Прапор поділений жовтими променями на 4 частини, що символізує 4 

старостинські округи. В центрі прапора герб - як центр громади, який під 

своїми променями згуртував навколо себе чотири сільські ради. 

Значення композиції поєднання кольорів символізує: 

Жовтий (золоті промені) - символізує повагу, багатство, милосердя, 

справедливість, силу, віру, постійність. 

Зелений колір - символ надії, радості і достатку. Зелений колір символізує 

екологічно чисту громаду, де інфраструктура Цвітівського старостинського 

округу гармонійно поєднується з багатим лісовим фондом. 

Блакитний колір - символ краси, м’якості і величі. Колір в даній 

інтерпретації відображає Пишківський старостинський округ з його багатим 

водним фондом. 

Медовий колір - досвід, мудрість і досягнення мети. Колір у даному 

тлумаченні відображає Медведівський старостинський округ в якому 

розвивається бджолярство. 

Білий (молочний) - це колір символізує енергію, силу, життя, духовну і 

фізичну чистоту.  

Молочний колір - відображає Пилявський старостинський округ та його 

молочну галузь. 

 

2.3. Гімн «Рідна громада» 

На землях родючих постала громада. 

Поміж берегами ріки Вільховець. 

Яку об'єднала любов до держави, 

І віра у світле для всіх майбуття. 

 

Сім сіл, що створили велику родину, 

Багату на щедрі сади і поля, 

Що мріяли гідно і дружньо прожити У мирі й свободі на рідній землі. 

 

Земля моя рідна, щаслива будь й вільна, 

У здобутках своїх процвітай і міцній. 

А ми у святинях, Многа літ заспіваймо!  

Краю, що піднявся з глибоких руїн. 

Приспів: 

О, Боже! Благослови Трибухівську громаду  

У всіх починаннях, задумках й ділах. 

Щоб слава героїв повік не згасала, 



І в пам'яті наших нащадків жила! 

 

2.4. Музика до гімну «Рідна громада» 

 

Гімн громади є офіційним символом громади, представляє собою музично-

поетичний твір та виконується у випадках, передбачених цим Положенням. 

Глибока повага до Гімну громади – патріотичний обов’язок кожного її 

мешканця.  

          ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ 

3.1. Герб, Прапор та Гімн Трибухівської об’єднаної територіальної 

громади після їх затвердження на сесії сільської ради набувають легітимності і 

є виключно власністю Трибухівської сільської ради. 



3.2. Еталон Герба, Прапора та Гімну зберігаються залі засідань 

Трибухівської сільської ради,  супровідні документи (Положення, опис) та 

електронна версія зберігаються у секретаря сільської ради і мають вільний 

доступ для ознайомлення мешканців населених пунктів та гостей громади. 

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 може розміщуватися: 

- на головному фасаді будівлі сільської ради; 

- у залі засідань, де проходять сесії сільської ради; 

- у службових кабінетах сільського голови та старости; 

- на офіційних виданнях сільської ради;  

- на покажчиках меж ОТГ, при в’їзді на територію громади та виїзді. 

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

Трибухівської територіальної громади, на будинках та прибудинкових ділянках 

громадян та в громадських місцях. 

 

3.5. Допускається використання Герба: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях виставок; 

- при виготовленні сільською радою або на її замовлення різного виду 

друкованої та рекламно-сувенірної продукції: пам’ятних медалей, значків, 

почесних грамот, листів подяки, вітальних листівок, конвертів, запрошень, 

бланків, проспектів та інших видів друкованої продукції, сувенірів, 

виготовлених у різній техніці рекламної продукції. 

 

3.6. Прапор може підніматися або встановлюватися: 

- на будівлі сільської ради; 

-  у залі, де проводяться сесії сільської ради; 

- у службових кабінетах сільської ради; 

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

Трибухівської територіальної громади, на будинках та прибудинкових ділянках 

громадян та в громадських місцях; 

- під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводяться 

виконавчими органами влади, громадськими організаціями, тощо. 

 

3.7. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного 

прапора України, прапорів області, району та прапора Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади, останній не може перевищувати за розмірами 

Державний прапор України, прапори області, району і розміщується справа від 

них (з боку глядача). 



Прапор територіальної громади об’єднаної 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). 

 

3.8. Допускається використання Прапора: 

- при оформленні території під час проведення державних свят, 

спортивних, культурних та інших масових заходів; 

- у краєзнавчих, наукових, науково-популярних виданнях; 

- в експозиціях виставок; 

- при виготовленні сільської радою або на її замовлення різного виду 

друкованої та рекламно-сувенірної продукції: пам’ятних медалей, значків, 

почесних грамот, листів подяки, вітальних листівок, конвертів, запрошень, 

бланків, проспектів та інших видів друкованої продукції, сувенірів, 

виготовлених у різній техніці рекламної продукції. 

 

3.9. Інші випадки використання Герба, Прапора та Гімну визначаються 

лише за рішенням виконавчого комітету або сільської ради. 

Виключене право на використання Герба, Прапора, тексту Гімну та музики 

до нього належить Трибухівської сільській раді. 

 3.10. Не дозволяється без письмового погодження з сільською радою 

використання Прапора і Герба у випадках, не передбачених цим Положенням. 

3.11. Гімн громади виконується:  

- під час урочистої церемонії прийняття присяги новообраним сільським 

головою;  

- при відкритті та закритті засідань сесій Трибухівської сільської ради 

об'єднаної територіальної громади;  

- під час офіційної церемонії внесення та винесення прапора громади на 

урочистих заходах, які проводять виконавчі органи сільської ради об'єднаної 

територіальної громади;  

- на честь свят громади, при проведенні спортивних, культурних та інших 

масових заходів;  

- при відкритті пам’ятників, пам’ятних знаків, споруд, які мають на меті 

увічнення пам’яті про історичні та суспільно-політичні події, пов’язані з 

територіальною громадою об’єднаною. 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 може виконуватися в оркестровому, хоровому , оркестрово-

хоровому або іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із 

залученням засобів звукозапису. 

При публічному виконання Гімну громади присутні мають слухати його 

стоячи. 

3.12. Виконання офіційних символів Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади у комерційній діяльності проводиться лише з дозволу 



Трибухівської сільської ради або уповноваженого нею органу на визначених 

умовах. 

Трибухівська сільська рада має право вимагати припинення 

несанкціонованого користування символами Трибухівської об’єднаної 

територіальної громади і відшкодування заподіяної цим шкоди у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 
 

Дія даного пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та 

навчальні заклади, підрозділи та установи Збройних Сил України, юридичних 

та фізичних осіб, що використовують зображення Прапора, Герба та Гімну з 

метою національно-патріотичного виховання молоді та формування 

національної самосвідомості громадян України. 

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього 

Положення вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

4.2. Контроль за додержанням порядку використання символіки 

Трибухівської територіальної громади встановленого цим Положенням, 

здійснюється виконавчим комітетом Трибухівської сільської ради. 

 

Керуюча справами  

сільської ради                                                                      Лілія КУЩАК 
 


