Проєкт рішення

Від 04.12.2019 року

№ 1895

Про надання дозволу на використання
зображення герба і прапора міста
Розглянувши заяву Володимира Літвінова від 25.11.2019 року № Л-830 щодо використання
зображень герба й прапора Бурштинської міської ради на сторінці інтернет групи «Новий Бурштин»,
інтернет групи «Типовий Бурштин» та на власній сторінці, на підставі п.4.4 Положення про зміст, опис і
порядок застосування символів міста Бурштина, затвердженого рішенням сесії Бурштинської міської ради
від 22.09.2013 року № 01/34-13, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Бурштинська міська рада,
в и р і ш и л а:
1.

Надати громадянину Літвінову Володимиру дозвіл на використання затверджених зображень герба
й прапора Бурштинської міської ради на сторінці інтернет групи «Новий Бурштин», інтернет групи
«Типовий Бурштин» та на власній сторінці.

2.

Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Роксолана Джура

Підготував_________________________І.Мельник, гол. спеціаліст юридичного відділу
Погоджено:________________________Н.Кицела, заступник міського голови
________________________С.Видай, керуюча справами виконкому
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Пояснювальна записка
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ______2019 року №____
«Про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста»

1.

Фізична особа:
Літвінов Володимир Васильович, проживає вул. Січових Стрільців, 6 кв. 23, адміністратор
інтернет групи «Новий Бурштин», модератор групи «Типовий Бурштин», тел.: +380997235558.
Клопотання: від 25.11.2019 року, № Л-830;
Рішення про надання дозволу на використання зображення герба і прапора міста від
_____2019 року №_____

2.

Обгрунтування прийняття рішення.

Прийняття такого рішення зумовлено тим, що згідно «Положення про зміст, опис і порядок
застосування символів міста Бурштина», затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 22
вересня 2013 року № 01/34-13, виключне право на використання герба та прапора належить
Бурштинській міській раді. Без спеціальної згоди останньої, використання герба та прапора не
дозволяється.
Відповідно до п. 4.4 Положення юридичні та фізичні особи мають право використовувати
тільки затверджені зображення герба і прапора міста і тільки з дозволу Бурштинської міської ради.
3.

Мета прийняття рішення.

Метою прийняття рішення є забезпечення правомірності застосування офіційних атрибутів та
символів органу місцевого самоврядування як в комерційних так і не в комерційних цілях.
4.

Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання.

Загальні засади та порядок застосування офіційних символів органу місцевого самоврядування
визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положенням про зміст, опис
і порядок застосування символів міста Бурштина», затвердженим рішенням Бурштинської міської
ради від 22 вересня 2013 року № 01/34-13.
Відповідно до п. 4.6 Положення не дозволяється використання герба та прапора без спеціальної
згоди Бурштинської міської ради у випадках, непередбачених цим Положенням.
5.

Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.

6.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація зацікавленою особою
своїх прав щодо використання символів органу місцевого самоврядування – Бурштинської міської
ради.
Доповідач: головний спеціаліст юридичного відділу І.І.Мельник.

Начальник юридичного відділу

М.Я.Михайлишин
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