
ПРОЄКТ   Положення 

Про порядок використання гербової символіки Немішаївської 

територіальної громади 

  

 

           Порядок використання герба селища Немішаєве. 

         1. Гербова символіка селища Немішаєве, селище Клавдієво-

Тарасове та села Микуличі є офіційною символікою органів місцевого 

самоврядування Немішаївської територіальної громади та виконавчого 

комітету селищної ради. 

         2. Власником символіки є Немішаївська селищна рада. Еталонні 

зображення герба (графічне та кольорове) зберігаються в селищній раді. 

         3. Репродукування та тиражування символіки Немішаївської 

територіальної громади здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, 

графічного (об’ємного) зображення довільного розміру (але з дотриманням 

пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів. 

         4. Зображення гербу села, селища може встановлюватися: 

- на службових посвідченнях, бланках, штампах та печатці (для 

використання на нагородних грамотах, вітальних листах, іншій 

церемоніальній неофіційній кореспонденції) представницьких та виконавчих 

органів; 

- на центральних магістралях при в’їздах на територію Немішаївської 

територіальної громади; 

- в інших випадках (за згодою селищної ради). 

         5. Зображення гербу села, селища може використовуватися: 

-  як елемент святкового оформлення населеного пункту; 

- на почесних грамотах, вітальних листах, пам’ятних адресах, важливих 

документах, дипломах творчих премій тощо; 

- під час проведення місцевих господарських, політичних, культурних, 

спортивних та інших заходів; 

- офіційними делегаціями Немішаївської територіальної громади в 

обласних, загальноукраїнських, міжнародних заходах у сфері політики, 

бізнесу, культури та спорту. 

         6. Юридичні та фізичні особи мають право використовувати 

тільки затверджене зображення герба селища Немішаєве, селища Клавдієво-

Тарасове та села Микуличі з дозволу селищного голови, а з комерційною 

метою (реклама товару, фірми, виготовлення сувенірної продукції) - на 

підставі угоди з селищною радою. При цьому розмір збору за право 

використання місцевої символіки для юридичних осіб становить 0,1% 

вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з 

використанням місцевої символіки, а для громадян, що займаються 

підприємницькою діяльністю, – п’яти неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність 

сплати збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за повнотою   і 

своєчасністю сплати збору здійснює державна податкова інспекція. 



Дія цього пункту не поширюється на культурно-просвітні та навчальні 

заклади, підрозділи Збройних Сил України, юридичних та фізичних осіб, які 

використовують зображення герба селища Немішаєве, селища Клавдієво-

Тарасове та села Микуличі з метою національно-патріотичного виховання 

молоді та формування національної свідомості громадян. 

        7. Кошти від збору за право використання місцевої символіки 

надходять до бюджету Немішаївської селищної ради. 

        8. Дозвіл на використання зображення символіки Немішаївської 

територіальної громади передбачає моральну відповідальність користувача за 

якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару 

через погіршення якості, власник знаку (селищна рада) має право розірвати 

угоду з товаровиробником. 

        9. Виключне право на використання гербової символіки належить 

Немішаївській селищній раді. 

      10. Не дозволяється використання гербової символіки без 

спеціальної згоди Немішаївської селищної ради у випадках, не передбачених 

цим Положенням. 

       11. Контроль за виконанням цього Положення покладається на 

Немішаївського селищного голову. 
  

 

Секретар ради                                         І. Хоружа 


