
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьоме скликання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від “ 16 ”  липня  2019 року 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про затвердження 

Правил оформлення офіційної та 

промоційної продукції 

м. Переяслав-Хмельницького №№12-50-VI №12-50-VI 

 

Відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про рекламу», «Про 

туризм», «Про авторське право і суміжні права» з метою організації використання 

промоційної емблеми (логотипа) та офіційної символіки міста Переяслав-

Хмельницького на офіційній і промоційній продукції, яка виготовляється за 

погодженням, на замовлення або за підтримки Переяслав-Хмельницької міської 

ради, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Правила оформлення офіційної та промоційної продукції 

м. Переяслав-Хмельницького (додаються). 

2. Затвердити промоційний логотип м. Переяслав-Хмельницького, який 

складається зі стилізованої назви міста з центральною давньослов’янською 

«АЗЪ» з використанням концепції Спіралі часу навкруги назви міста, та 

брендбук м. Переяслав-Хмельницького, що додається. 

3. Відділу інформації та комп’ютерного забезпечення виконкому міської ради 

оприлюднити це рішення у встановленому чинним законодавством порядку. 

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Устич 

Наталію Миколаївну 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я 

 

 

      Міський голова                     Т.В. Костін 

 

№ 97-69/2-VII  
        Нестеренко Є.А.                                                             Бочарін П.П. 

 

                                                                                                                   

 



 
Додаток до рішення  

Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 16.07.2019 № 97-69/2-VII  

 

 

ПРАВИЛА 

ОФОРМЛЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ ТА ПРОМОЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

1. Загальні положення 

1.1. Правила оформлення офіційної та промоційної продукції м. Переяслав-

Хмельницького (надалі – Правила) передбачають організаційні основи 

використання промоційної емблеми та офіційної символіки міста Переяслав-

Хмельницького на офіційній і промоційній продукції  м. Переяслав-

Хмельницького, стилістику продукції (брендбук), яка виготовляється на 

замовлення або за підтримки Переяслав-Хмельницької міської ради та її 

виконавчих органів.  

1.2. Правила розроблені відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», 

«Про туризм», «Про авторське право і суміжні права». 

1.3. Правила поширюють свою дію на Переяслав-Хмельницьку міську раду та її 

виконавчі органи, комунальні підприємства, установи, організації (надалі – 

Переяслав-Хмельницька міська рада), органи самоорганізації населення, фізичних 

та юридичних осіб щодо оформлення офіційної і промоційної продукції м. 

Переяслав-Хмельницького. 

1.4. У цих Правилах поняття вживаються у такому значенні: 

1.4.1. Брендбук м. Переяслав-Хмельницького – це детальна інструкція з 

використання всіх розроблених елементів для стилістики продукції 

м. Переяслава-Хмельницького (логотип, фірмовий шрифт, фірмовий колір 

тощо), яка при правильному використанні значно підвищує його імідж. 

1.4.2. Офіційна продукція м. Переяслав-Хмельницького – продукція, яка 

виготовляється фізичними, юридичними особами, органами самоорганізації 

населення  у відповідності з Правилами (розд. 10-19 Брендбука). 

1.4.3. Промоційна продукція м. Переяслава-Хмельницького – продукція, яка 

виготовляється фізичними та юридичними особами, органами 

самоорганізації населення та у відповідності з Правилами (розд.10 -19 

Брендбука). 

 

2. Мета і завдання 

1.1. Метою Правил є формування позитивного сприйняття м. Переяслав-

Хмельницького серед жителів міста, громадян України та іноземних громадян 

завдяки уніфікації візуалізованих офіційних та промоційних матеріалів, 

вироблення єдиного іміджу міста для представлення в Україні та за кордоном.  



 

1.2. Основними завданнями Правил є:  

1.2.1. Визначення порядку використання промоційної емблеми м. Переяслав-

Хмельницького.  

1.2.2. Визначення порядку використання офіційної символіки м. Переяслав-

Хмельницького. 

1.2.3. Визначення стилістики оформлення офіційної продукції Переяслав-

Хмельницької міської ради та порядку її використання.  

1.2.4. Визначення стилістики оформлення промоційної продукції м. Переяслав-

Хмельницького та порядку її використання. 

 

3. Порядок використання промоційної емблеми 

м. Переяслав-Хмельницького у візуальних матеріалах 

3.1. Промоційною емблемою (логотипом) м. Переяслав-Хмельницького є знак 

для товарів та послуг, який складається зі стилізованої назви міста з центральною 

давньослов’янською «АЗЪ» з використанням концепції Спіралі часу навкруги 

назви міста. 

3.2. Використання промоційної емблеми передбачено на продукції, яка 

виготовляється фізичними та юридичними особами, органами самоорганізації 

населення у відповідності з Правилами (розд. 10-19 Брендбука). 

3.3. Отримати промоційну емблему м. Переяслав-Хмельницького можна на 

офіційному сайті Переяслав-Хмельницької міської ради phm.gov.ua або у 

виконавчих органах Переяслав-Хмельницької міської ради у розпорядженні яких 

перебуває така продукція 

4. Механізм використання офіційної символіки 

м. Переяслав-Хмельницького 

4.1. Офіційною символікою м. Переяслав-Хмельницького є зображення Герба м. 

Переяслава-Хмельницького (зображення вежі з хрестом посеред озера), що 

використовується на продукції, яка виготовляється фізичними та юридичними 

особами, органами самоорганізації населення у відповідності з Правилами (розд. 

10-19 Брендбука). 

4.2. Отримати офіційну символіку м. Переяслав-Хмельницького можна на 

офіційному сайті Переяслав-Хмельницької  міської ради phm.gov.ua або у 

виконавчих органах Переяслав-Хмельницької міської ради у розпорядженні яких 

перебуває така продукція 

5. Визначення стилістики оформлення офіційної  

та промоційної продукції м. Переяслава-Хмельницького 

5.1. Розміщення офіційної символіки і промоційної емблеми на візуальних 

матеріалах, стилістика оформлення офіційної та промоційної продукції 

м. Переяслав-Хмельницького здійснюється згідно з брендбуком (додається).  

http://www.city-adm.lviv.ua/


 

5.2. Брендбук м. Переяслав-Хмельницького є обов’язковим до використання на 

промоційній та офіційній продукції, яка виготовляється фізичними та 

юридичними особами, органами самоорганізації населення, за підтримки 

Переяслав-Хмельницької міської ради та її виконавчих органів чи на їхнє 

замовлення. 

5.3. Отримати брендбук м. Переяслава-Хмельницького можна на офіційному 

сайті Переяслав-Хмельницької міської ради phm.gov.ua або у виконавчих органах 

Переяслав-Хмельницької міської ради у розпорядженні яких перебуває така 

продукція 

5.4. Керівникам виконавчих органів Переяслав-Хмельницької міської ради, 

комунальних підприємств, установ та організацій: 

5.4.1. Протягом трьох місяців від часу прийняття цього рішення привести свою 

продукцію у відповідність до стилістики брендбука м. Переяслав-

Хмельницького. 

5.4.2. Визначити відповідальних осіб у підпорядкованому підрозділі щодо 

запровадження стилістики брендбука м. Переяслав-Хмельницького. 

 

5.5. Виконавчим органам Переяслав-Хмельницької міської ради, що 

відповідальні за використання  заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради (соціально-гуманітарного напрямку) протягом трьох 

місяців від часу прийняття цього рішення провести навчання для працівників 

Переяслав-Хмельницької  міської ради щодо запровадження стилістики 

брендбука м. Переяслав-Хмельницького. 

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Інформація про зміни та доповнення до цих Правил публікуються на сайті 

Переяслав-Хмельницької міської ради phm.gov.ua 

6.2. Пункти 4, 5 цих Правил в частині використання офіційної символіки в 

діловій документації, візуальній ідентифікації міської ради набирає чинності після 

прийняття Верховною Радою України Постанови про перейменування міста 

Переяслав-Хмельницький Київської області у місто Переяслав. 

 

Секретар ради                        П.П.Бочарін 


