
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26 серпня 2011 року № 125 
м. Теребовля 

Про символіку Теребовлянського району 

Реалізуючи право громади на власну символіку, відповідно статті 22 та 
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши рекомендації громадських слухань від 22 вересня 2010 року, 
робочої групи по розробці символіки району та враховуючи висновки 
постійних комісій районної ради з метою утвердження єдиних правил 
створення та використання місцевих символів, які несуть лаконічну 
інформацію щодо культурних, соціальних, економічних та індивідуальних 
особливостей району 

Теребовлянська районна рада 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити та ввести в дію символіку Теребовлянського району (герб, 
прапор, штандарти голови Теребовлянської районної ради та голови 
Теребовлянської районної державної адміністрації). 

2. Затвердити Положення про зміст, опис та порядок використання 
символіки Теребовлянського району (додаток 1). 

3. Затвердити типову угоду про надання дозволу на використання 
символіки Теребовлянського району (додаток 2). 

4. Рекомендувати закладам освіти району проводити в навчальних 
закладах уроки по ознайомленню з історією та символікою краю. 

5. Виготовити символіку району в 2 (двох) примірниках (герб, прапор 
та штандарти голови Теребовлянської районної ради та голови 
Теребовлянської районної державної адміністрації) відповідно до 
затвердженого Положення про зміст, опис та порядок використання 
символіки Теребовлянського району. 

6. Встановити зображення герба Теребовлянського району на головному 
фасаді адмінбудинку Теребовлянської районної ради та на протязі 2011-2012 
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років - на межі сполучень Теребовлянського району з іншими 
адміністративно-територіальними одиницями області. 

7. Теребовлянській районній державній адміністрації при внесенні змін 
до районного бюджету на 2011 рік та формуванні проекту районного 
бюджету на 2012 рік передбачити видатки на виготовлення та встановлення 
символіки Теребовлянського району. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань культури, духовності та взаємодії з 
політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової 
інформації. 

Голова районної ради В.П. ПОПКО 

V, 
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Додаток 1 
до рішення районної ради 
від 26 серпня 2011 року № 125 

ПОЛОЖЕННЯ 
про зміст, опис та порядок використання символіки 

Теребовлянського району 

Загальні положення 

Зазначена в даному документі символіка, встановлюється з 
урахуванням історичних, соціально - економічних та культурних 
особливостей територіальних громад сіл, селищ та міста Теребовлянського 
району. 

Символіка району включає в себе герб, прапор та штандарти голови 
Теребовлянської районної ради та голови Теребовлянської районної 
державної адміністрації, які є обов'язковим атрибутом територіальної 
громади, її органу місцевого самоврядування - Теребовлянської районної 
ради та виконавчої влади - Теребовлянської районної державної 
адміністрації. 

Це положення включає в себе, зміст, опис та порядок використання 
районної символіки. Положення про зміст, опис та порядок застосування 
символіки Теребовлянського району затверджується виключно рішенням 
Теребовлянської районної ради і не може бути змінено без згоди 2/3 від 
загальної чисельності депутатів районної ради. 

Зміст та опис символіки Теребовлянського району 
Герб Теребовлянського району представляє собою щит чотирикутної 

форми заокруглений знизу, синього кольору із зображенням в центрі 
Двозуба золотого кольору - символічного знака Князя Василька 
Ростиславовича. Над Двозубом зображення срібного лапчастого хреста. 

Великий герб Теребовлянського району: щит з гербом району охоплює 
вінок з зелених гілок дуба, золотих пшеничних колосків та срібної квітки 
яблуні, перевитий пурпуровою стрічкою з золотим написом 
«ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН». Щит увінчано золотою районною 
короною. 

Синє поле на гербі та сині смуги на полотнищі прапора символізують 
святу Зарваницьку воду. 

Двозуб символізує період Київської Русі, коли на цих землях існувало 
окреме Теребовлянське удільне князівство. Срібний хрест, з одного боку - як 
символ високої духовності, християнства і вірності його чотирьом 
доброчестям - помірності, розсудливості, справедливості, мужності -
уособлює Зарваницю, з іншого - характеризує місцеві поклади пісковика та 
традицію каменеобробки. Пшеничні колоски означають розвинуте сільське 
господарство, дубове листя - місцеві ліси, квітка яблуні - традиції 
садівництва. 

Щит увінчує стилізована золота районна корона, що вказує на 
приналежність герба саме району (зубці корони вирішені у формі листків 
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дерев). Символи району відображають природні особливості, історичну і 
сучасну символіку краю, вказують на його адміністративний статус. 

Прапор Теребовлянського району - прямокутне полотнище зі 
співвідношенням сторін 2:3, яке складається з п'яти вертикальних смуг -
синьої, жовтої, синьої, жовтої та синьої (співвідношення їх ширин рівне 
1:1:2:1:1), на середній синій полосі - жовтий Двозуб, над ним - білий 
лапчастий хрест. 

На прапорі дві вертикальні смуги означають річки Стрипу та Серет, які 
перетинають територію району з півночі на південь. 

За основу кольорів полотнища прапора прийнято жовтий та синій, які 
засвідчують приналежність територіальних громад району народу держави 
Україна. 

Штандарт голови Теребовлянської районної ради - квадратне 
малинове полотнище, у центрі - великий герб району, а штандарт голови 
Теребовлянської районної державної адміністрації - квадратне темно-синє 
полотнище, у центрі - великий герб району. 

Логіка підбору кольорів герба базується на канонічній геральдичній їх 
символіці: зелений колір листків дуба - колір надії, добробуту, процвітання, 
золотий - тепла і достатку, срібний - символізує чистоту і благородство. 
Золота корона символізує справедливість, багатство, знатність, 
самостійність. Синій колір - символ благородства, жовтий - добробуту та 
щедрості; у поєднанні вони підкреслюють традиції боротьби мешканців краю 
за національне визволення. 

Символічне зображення та напис (емблема) Теребовлянського району 
являє собою синє коло в середині якого круговий напис великими літерами 
золотистого кольору зліва на право «ТЕРЕБОВІШНСЬКИЙ РАЙОН». В 
середині цього напису в золотій каймі - кольоровий герб району. 

Порядок використання герба та прапора Теребовлянського району 
Герб та прапор Теребовлянського району є офіційною символікою 

органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Теребовлянського 
району. 

Власником герба та прапора Теребовлянського району є 
Теребовлянська районна рада. Еталонні зображення та оригінали герба і 
прапора в авторському виконанні й дане Положення зберігаються в районній 

Репродукування та тиражування символіки Теребовлянського району 
здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, графічного (а герба - й 
об'ємного) зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій), у 
довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів. 

Зображення герба Теребовлянського району встановлюють: 
- на фасаді адмінбудинку Теребовлянської районної ради; 
- у залі засідань Теребовлянської районної ради; 
- у службових кабінетах голови Теребовлянської районної ради та 

голови Теребовлянської районної державної адміністрації; 
- на службових посвідченнях, бланках, штампах та печатках (для 

використання на нагородних грамотах, вітальних листах, іншій 
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церемоніальній неофіційній кореспонденції) представницьких і виконавчих 
органів; 

- на офіційних виданнях Теребовлянської районної ради; 
- на центральних магістралях при в'їзді на територію Теребовлянського 

району; 
- на штандарті голови Теребовлянської районної ради та голови 

Теребовлянської районної державної адміністрації. 
Прапор району є символом територіальних громад сіл, селищ та,.міста 

Теребовлянського району і обов'язковим елементом урочистих подій району. 
Він встановлюється разом з державним прапором України та прапором міста 
Теребовля на будинку або на щоглі перед будинком Теребовлянської 
районної ради. Прапор району можна вивішувати на будівлях органів 
місцевого самоврядування Теребовлянського району. 

Інші установи, організації, підприємства, об'єднання громадян, фірми 
тощо можуть піднімати прапор Теребовлянського району у таких випадках: у 
дні державних і місцевих свят; під час проведення урочистих церемоній та 
урочистих заходів. 

При одночасному піднятті чи вивішуванні Державного прапора 
України та прапора Теребовлянського району останній не повинен 
перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується 
справа від нього (з боку глядача). 

При одночасному піднятті чи вивішуванні прапора Теребовлянського 
району та прапора установи, організації, підприємства, об'єднання громадян, 
фірми тощо останній не повинен перевищувати за розмірами прапор 
Теребовлянського району і розміщується справа від нього (з боку глядача). 

Зображення герба та прапора Теребовлянського району можуть бути 
використані: 

- як елементи святкового оформлення населених пунктів району; 
- на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах, важливих 

документах, дипломах творчих премій, районних відзнаках престижу в 
різних сферах; 

- під час проведення районними організаціями регіональних, 
господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів; 

- офіційними делегаціями Теребовлянського району в 
загальноукраїнських, міжнародних заходах у сфері політики, бізнесу, 
культури та спорту. 

Емблема (символічне зображення та напис) Теребовлянського району 
може використовуватись на ділових папках районної ради та районної 
державної адміністрації, а за дозволом районної ради - на продукції, що 
випускається місцевими виробниками, на товарах і предметах побутового 
вжитку (вимпелах, письмових ручках, спортивних костюмах, футболках та 
майках), на предметах святкового оформлення, тощо. 

Юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки 
затверджені зображення герба та прапора Теребовлянського району, а з 
комерційною метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної 
продукції) - тільки з дозволу Теребовлянської районної ради на підставі 
угоди з нею. Дія цього пункту не поширюється на культурно - просвітні та 



навчальні заклади, підрозділи Збройних сил України і Міністерства 
внутрішніх справ України, юридичні й фізичні особи, які використовують 
зображення герба та прапора Теребовлянського району з метою національно-
патріотичного виховання молоді та формування національної свідомості 
громадян. 

Дозвіл на використання зображення офіційної символіки 
Теребовлянського району передбачає моральну відповідальність користувача 
символіки за якість товару, на якому вона зображена. У разі втрати 
популярності товару через погіршення якості, власник символіки (районна 
рада) має право розірвати угоду з товаровиробником. 

Виключне право на використання герба та прапора Теребовлянського 
району належить Теребовлянській районній раді. 

Не дозволено використання герба та прапора Теребовлянського району 
без згоди районної ради у випадках, не передбачених цим Положенням. 

Контроль за виконанням Положення 
Контроль за виконанням Положення покладено на голову 

Теребовлянської районної ради. 

Керівник виконавчого апарату 
районної ради 

V м * 

[и* 
/ + Ы 

Є Л. Лозінський 
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Додаток 2 
до рішення районної ради 
від 26 серпня 2011 року № 125 

ТИПОВА УГОДА 
про надання дозволу на використання символіки 

Теребовлянського району 

" _м 20 року м. Теребовля' 

Теребовлянська районна рада в особі голови районної ради 
: •> 

(вказати прізвище, ім'я, по батькові) 

який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
з одного боку та 

(вказати найменування сторони) 
в особі 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 
що діє на підставі | _, 

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 
з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо -
"Сторона", керуючись Положенням про зміст, опис та порядок використання 
символіки Теребовлянського району, уклали цю Угоду про надання дозволу 
на використання символіки Теребовлянського району (надалі іменується 
"Угода") про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
1.1. Теребовлянська районна рада надає, а 

(вказати найменування сторони) 

отримує дозвіл на використання символіки Теребовлянського району в 
обсягу і на умовах, передбачених цією Угодою. 

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Обов'язком Теребовлянської районної ради є надання дозволу на 
використання символіки Теребовлянського району (герба та (або) прапора 
району). 
2.2. Права Теребовлянської районної ради: 
- знайомитись з процесом використання символіки Теребовлянського району 
шляхом _ ; 
- розірвати Угоду з товаровиробником у разі втрати популярності товару 
через погіршення його якості. т 

2.3. Обов'язки __: 
(вказати найменування сторони) 

- подати на затвердження зразки продукції, на яких планується використання 
символіки району; 
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- на вимогу Теребовлянської районної ради знайомити з процесом 
використання символіки Теребовлянського району шляхом 

- не погіршувати якість продукції, на якій використовується символіка 
району. 
2.4. Права : 

(вказати найменування сторони) 
- отримати від Теребовлянської районної ради дозвіл на використання 
символіки Теребовлянського району. 

3. ДІЯ УГОДИ 
3.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її 
підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін. 
3.2. Термін дії Угоди починає свій перебіг у момент, визначений у п. 3.1 цієї 
Угоди та закінчується 
3.3. Умови Угоди зберігають свою силу протягом всього терміну її дії. 

3.4. Зміна умов Угоди можлива за погодженням сторін з обов'язковим 
складанням письмового документа. 
3.5. Дострокове припинення Угоди відбувається у таких випадках: 
- у разі втрати популярності товару, що випускається з використанням 
символіки Теребовлянського району, через погіршення якості такого товару; 

- у разі використання символіки Теребовлянського району на продукції, 
зразки якої не були подані районній раді на затвердження; 
- у випадку взаємної згоди Сторін; 
- за заявою однієї із Сторін у випадку невиконання другою Стороною своїх 
зобов'язань. 

3.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цією Угодою 
третій стороні. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. За порушення Угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до 
чинного в Україні законодавства. 
4.2. Спори, що виникають у ході виконання цієї Угоди, вирішуються за 
згодою Сторін. В разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому 
порядку. 
4.3. У випадках, які не передбачені цією Угодою, Сторони керуються чиннйм 
законодавством України. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ * 
Ця Угода складена у двох автентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН, ПІДПИСИ ТА ПЕЧАТКЙ7 


