
Р І Ш Е Н Н Я  
  

Коломийської міської ради 
(62  сесія) 

7  демократичного скликання 
  

від 28.05.2020р.  № 4612-62/2020-62 

  

Про внесення доповнення до 

рішення міської ради від 

24.10.2019 р. №4080-54/2019 року 

«Про затвердження символіки 

села Воскресинці Коломийської 

міської об’єднаної 

територіальної громади та 

Положення про неї» 

Керуючись статтею 22 та пунктом 49 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

в и р і ш и л а : 

 

1. Внести доповнення до рішення міської ради від 24.10.2019 р. №4080-

54/2019 року «Про затвердження символіки села Воскресинці Коломийської 

міської об’єднаної територіальної громади та Положення про неї», а саме у 

додатку 3 «Положення про зміст, опис та порядок використання символіки 

села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади»: 

- п. 2.1 доповнити новим абзацом, згідно додатку 1. 

- п. 2.2 доповнити новим абзацом, згідно додатку 2. 

2. Відділу інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської 

міської ради (Ірина Жолоб), ознайомити працівників відділів, структурних 

підрозділів управлінь Коломийської міської ради, фізичних та юридичних 

осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері реклами, туризму та поліграфії з 

правилами використання символіки села Воскресинці. 

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського 

голови Романа Остяка. 

       4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 

освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального 

захисту та охорони здоров’я (Геннадій Романюк). 
 

 

Міський голова                                                               

                                            Ігор Слюзар 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 28.05.2020 р. №4612-62/2020 

 

Доповнення до п. 2.1. Положення про зміст, опис та порядок 

використання символіки села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Точне визначення кольорів герба 

RGB – для відтворення логотипу на моніторі 

CMYK – для друку чотирма фарбами 

PANTONE process guide coated EURO 

 

 

Міський голова                          Ігор Слюзар 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 28.05.2020 р. №4612-62/2020 

 

Доповнення до п. 2.2. Положення про зміст, опис та порядок 

використання символіки села Воскресинці Коломийської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Точне визначення кольорів прапора 

RGB – для відтворення логотипу на моніторі 

CMYK – для друку чотирма фарбами 

PANTONE process guide coated EURO 

 

Міський голова             Ігор Слюзар 

 


