
             

                                                           УКРАЇНА  

                                        ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                             ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         РІШЕННЯ 

 

від 04.08.2017 № 7/38-3 
            м. Покровськ 

 

Про затвердження символіки  

територіальної громади  

м. Покровська 

 

 

З метою збереження та примноження історичних, культурно-соціальних, 

економічних та інших місцевих особливостей і традицій міста,  з урахуванням 

пропозицій територіальної громади міста Покровська, беручи до уваги результати 

проведеного конкурсу, враховуючи  важливе значення  символіки у процесі  

національного відродження, на підставі методичних  рекомендацій з питань 

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

громадах міст, селищ і сіл, згідно Статуту територіальної громади міста 

Покровська Донецької області, затвердженого рішенням Покровської міської ради 

від 12.10.2016 № 7/21-5, керуючись статтями 22, 26, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,- 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити символіку (герб і прапор) та опис герба і прапора 

територіальної громади міста Покровська (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення «Про порядок використання символіки 

територіальної громади міста Покровська» (додаток 2). 

 

3. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) 

здійснювати фінансування на виготовлення символіки територіальної громади 

міста Покровська за рахунок коштів міського бюджету. 

 

4.   Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), 

контроль - за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Третяка Ю.В. 

 

 

В.о.міського голови        І.В.Сущенко 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 04.08.2017№7/38-3 

 

 

Герб територіальної громади міста Покровська 

 

Герб Покровська виконаний в традиційній для української геральдики формі 

іспанського щита та в українських національних кольорах – світло-синьому та 

жовтому (золотому). 

Синє поле щита, вгорі (в верхньому поясі щита) якого розташований Покров 

Пресвятої Богородиці, символізує розраду і спасіння від бід та страждань, захист, 

заступництво українського козацтва та назву міста Покровськ. Покров виконаний в 

біло-жовтих (срібно-золотих кольорах). В поясі гербу розташована ластівка, яка 

летить назустріч вгору. Ластівка символізує добру новину, щастя, надію, новий 

початок, відродження та схід сонця.  

Ластівка, зображена в традиційній чорно-білій (діамантово-срібній) гаммі, 

через недопущення геральдичними нормами накладення кольору на колір або 

металу на метал, ластівка зображена на синьому полі щита в обрамленні. Що 

додатково символізує ластівку, яка летить у промінцях сонця. 

В нижньому поясі щита розташоване стилізоване зображення найвидатнішого 

об’єкту міста – залізничного вокзалу білого (срібного) кольору. Вокзал – символ 

заснування міста і залізниці, з якої починається історія міста. Прозорі вікна 

символізують відкритість міста, а відкриті (прозорі) ворота є символом «західних 

воріт Донбасу в Україну» 

Вокзал розташований на куполі чорного кольору, який символізує нашу 

українську землю багату на чорнозем та вугілля. Форма куполу символізує 



Донецький кряж (пагорби) та старовинні кургани як історичний багатовіковий 

спадок наших попередників.  

Золоті (жовті) перехресні шаблі, зображені на чорному фоні, поверненні 

донизу, символізують ратну доблесть наших предків та козацький спадок, 

готовність захищати свої землі, а не нападати самим.  

Герб міста обрамлений золотим(жовтим) картушем в традиційному стилі для 

української геральдики. 

Над картушем розміщена золота (жовта) трьохпроменева мурована корона, що 

символізує місто з самоврядуванням, яке має регіональне (обласне) 

підпорядкування. 

Під гербом розміщена золота (жовта) стрічка слави з синім написом 

Покровськ, яка поєднана з кольором картуша та корони. Колір напису на стрічці 

згідно геральдичних рекомендацій виконаний в основному кольорі гербу.  

 

Прапор територіальної громади міста Покровська 

 

 
Символіка прапора пов'язана з гербом, вона повторює гербовий малюнок без 

щита, має кольори та окремі елементи герба, несе зображення герба у щиті. Прапор 

має світло-синій колір та дві поздовжні жовті смуги. Колір прапора відповідає 

національним кольорам України. По середині прапора – ластівка, виконана згідно 

зображення на гербі. 

Символіка кольорів та металів:  

- золотий(жовтий) – знатність, могутність, багатство, християнські чесноти, 

віра, справедливість, милосердя, великодушність, смиренність і Сонце; 

- срібний(білий) – благородство, чистота, невинність, правдивість, відвертість; 

- лазур(синій) – великодушність, чесність, велич, красота, вірність, 

бездоганність, небо; 

- чорний(діамант) – мудрість, стриманість, постійність, багатство землі. 

 

 

Секретар  міської ради                                                                І.В.Сущенко 



 

Додаток 2 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 04.08.2017№7/38-3 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок використання символіки територіальної громади  

міста Покровська 

 

1. Герб та прапор міста Покровська є офіційними символами територіальної 

громади міста Покровська. 

2. Власником герба та прапора є Покровська міська рада. Оригінали герба 

та прапора міста Покровська зберігаються у міській раді. 

3. Прапор використовується у таких випадках: 

- у дні державних та місцевих свят; 

- під час проведення урочистих заходів; 

- під час відкриття та закриття сесійних засідань. 

4.   Герб міста Покровська використовується в:  

- державних закладах, громадських місцях, навчальних закладах, школах; 

- місцях проведення державних та місцевих свят; 

- під час проведення урочистих заходів; 

- на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах. 

5.   Зображення гербу  міста Покровська встановлюється: 

- у сесійній залі; 

-  у приміщенні Покровської міської ради: 

- у службовому кабінеті міського голови;  

- на офіційних виданнях; 

- на центральних магістралях при в'їзді в місто Покровськ. 

6. Виключене право на використання герба та прапора належить 

Покровській міській раді. 

7. Використання офіційних символів у комерційній діяльності проводиться 

лише з дозволу Покровської міської ради або уповноваженого нею органу на 

визначених умовах. 

8. Копіювання та тиражування символів міста Покровська 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. 

9. Покровська міська рада має право вимагати припинення 

несанкціонованого користування символами міста Покровська і відшкодування 

заподіяної  цим шкоди у порядку, встановленому чинним законодавством. 

10. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

Секретар  міської ради                                                                І.В.Сущенко 


