
 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року № 141 

 

 

Про затвердження логотипу та брендбуку Пирятинської міської територіальної 

громади 

 

 

Відповідно до статей 22, 25, пункту 49 частини першої статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою популяризації 

Пирятинської громади, її історико-культурної спадщини, економічного та 

туристичного потенціалу, що сприятиме формуванню іміджу громади, як території 

привабливої для інвесторів, туристів та жителів в межах України та за кордоном, 

враховуючи результати онлайн голосування за логотип Пирятинської громади, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІІШИЛА: 

 

1. Затвердити:  

логотип Пирятинської міської територіальної громади (Додаток 1); 

брендбук Пирятинської міської територіальної громади (Додаток 2); 

Правила використання логотипу Пирятинської міської територіальної 

громади, як окремого елемента брендбуку (Додаток 3).  

2. Виконавчим органам Пирятинської міської ради, комунальним 

підприємствам міської ради використовувати затверджений логотип на 

офіційних документах, оголошеннях, банерах та іншій представницькій 

продукції. 

3. Рекомендувати використання логотипу суб’єктам підприємницької 

діяльності. 

4. Управлінню економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) 

ознайомити структурні підрозділи Пирятинської міської ради, фізичних та 

юридичних осіб з Правилами використання логотипу Пирятинської міської 

територіальної громади. 

5. Відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки 

виконкому міської ради (Крагель Є.М.) спільно із загальним відділом та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.) 

оприлюднити логотип на офіційному сайті міської ради. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 

комісію з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

рішення третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

23 грудня 2020 року № 141 

 

 

 

Логотип Пирятинської міської територіальної громади 

 

 

 
 

  

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





  Додаток 3 

рішення третьої сесії  

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання  

23 грудня 2020 року №141 

 

 

ПРАВИЛА 

використання логотипу Пирятинської міської територіальної громади, як 

окремого елемента брендбуку 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Правила використання логотипу Пирятинської міської територіальної 

громади, як окремого елемента брендбуку (далі – Правила) розроблено з метою 

визначення єдиних вимог щодо використання логотипу Пирятинської міської 

територіальної громади (далі – Логотип).  

1.2. Правила розроблені відповідно до статей 22, 25, пункту 49 частини 

першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

1.3. Майнові права інтелектуальної власності стосовно розробленого 

логотипу належать виконавчому комітету Пирятинської міської ради. 

1.4. Правила поширюють свою дію на виконавчі органи міської ради, 

комунальні підприємства, установи, організації, фізичних та юридичних осіб 

всіх форм власності.  

1.5. Логотип розроблений з метою формування та поширення 

позитивного іміджу Пирятинської міської територіальної громади в Україні та 

за кордоном, підвищення культурного, туристичного, економічного потенціалу 

громади. 

1.6. Використання Логотипу здійснюється на безоплатній основі. Проте 

не допускаються недотримання пропорцій та елементів зображення, внесення 

чужих елементів, невідповідність зображення в цілому. 

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ 

2.1. Зображення логотипу дозволяється використовувати для 

представницької та комерційної мети, реклами та маркування товарів та послуг. 

2.2. У використанні логотипу забороняється:  

- вносити зміни у пропорції, взаєморозташування елементів, колірне та 

шрифтове вирішення логотипу; 

- видовжувати або зменшувати логотип лише по вертикалі або лише по 

горизонталі. Зміна розміру логотипу завжди повинна бути пропорційна з 

одночасною зміною висоти і ширини логотипу; 

- змінювати пропорції складових частин логотипу;  

- використання різних відтінків сірого у чорно-білому варіанті логотипу; 

- використовувати окремо графічну і текстову частину логотипу; 

- розділяти графічну частину логотипу на сегменти. 



2.3. Логотип не може використовуватися в незаконних образливих цілях, 

таких, що дискредитують його та імідж громади, не відповідають принципам 

гуманності та моралі, або в будь-яких інших цілях, які можуть негативно 

впливати на імідж Пирятинської міської територіальної громади. 

2.4. Логотип та елементи брендбуку заборонено використовувати в 

агітаційній продукції з метою проведення передвиборної агітації. 

 

3. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ  

3.1. У разі порушення юридичними та фізичними особами цих Правил 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

3.2. Технічний та консультаційний супровід застосування логотипу 

здійснюється відділом муніципальних ініціатив та інвестицій управління 

економіки виконкому міської ради.  

3.3. Брендбук та детальну інформацію про використання фірмових 

шрифтів та кольорів, а також стилістику оформлення візуальних матеріалів 

можна знайти на офіційному сайті Пирятинської міської ради 

http://pyriatyn.org.ua у розділі „Бренд громади“. 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


