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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Положення про зміст, опис 

та порядок використання символіки міста Бровари 

у новій редакції 

РозгJIJIН}'ВIПИ подання заступника міського голови Л.П.Шестопал від 
05.12.06 р., керуючись п. 49 ст. 26 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядуванНJJ вУкраїні", враховуючи 'ріmеНШІ Броварської міської ради 
від 29.12.05 Н!! 859-41-04 ,,про затверджеННJI символіки міста Бровари", . 
МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити ПоложеНШІ про зміст, опис та порядок викориCТ8IIВJI 
символіки міста Бровари у новій редакції згідво з додатком. 

2. Визнати таким, що мратило чинність, рішеllНJl Броварської міської 
ради від 26.01.06 р. Н!!892-43-04 ,,про затверджеllНJl ПоложеllНJl про зміст, 
опис та ПОРJIДок викориC'I'8ВНJI символіки мi~ Бровари". . 

3. Контроль за виковaвIIJIМ цього РІШеВIIJI покласти ва секретаря 

міської ради Сапожка І.В. 

Міський голова 

м.Бровари 

від" J.f " I/'Є/-l,.g, 
N!! J.tD- -16 - оГ 
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ПОДАННЯ: 

ЗаcnYпник міського голови 
• 

ПОГОДЖЕНО: 
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о 

ради 

Начальник фіванСОВ9ГО управління 

IЩчальвик юр~ого відділу 
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Додаток до рішеНWI 
Броварської міської ради 
від " J ~ "eirнJ/c 2006 року 
Ни oI./~-- (G· OS 

Положении про зміст, опис та пораl'l 
~OK використавви символіки міста 

Бровари 

І. Загальні ПОJlожеlDlИ 

Міська гераль~ - герб та прапор - є символами місцевого 
самОВРЯДУВaDIIJI теРИТОР18JIЬвоі громади. 

~ерб та прапор. громади відображають специфічві місцеві особливоcri 
та mдкpе~ють JНДИВідуальність териroріальвої громади ПРОТJIГОМ 
тривалого пеРІОДУ часу. 

Метою .з~ов~еВШІ нових геральдичних символів є: формув8IIВJI 
позитивного 1М1ДЖУ Мlста, вихов8IIВJI поваги до його традицій та історії, 
участь у зm:альводержаввих процесах розвиrкy CaмOBpJIДYВ8IIВJI. 

п. Зміст символіки 

Герб подано у щип 13 заокругленою вижвьою чаcrивою:. JIКИЙ 
и8кладево ва декоративний бронзовий К&P'l'YПI:. що відтворює мamoВОК:. 
максимально наближений до вині існуючих в українській геральдиці ворм. 
Герб увінчано геральдичним символоМ міста - срібною мурованою короною з 
1ризубом. ' 

на синьому тлі зображено в жовтому кольорі ~ep~OBвi вежі з куполами 
церкви на честь СВJ1ТИX Петра і Павла - покровитетв 1 дУХовних вартових -
JП( захисних символів міста Бровари. . 

Водоносна apтepїJI і фо~ H~ reрбі біпо~ KO~~PY У. вигщці 
роздвоєного фОшав8:. що симвOJПЗУЄ МlНеральио - ЦIJПOЩ1 ~eмm. в~ди ~ 
надрах нашого міста та іх вододі.пи:. а також розвилку дорІГ У МlЩ JDQ 

npоходать ва ІІіввіч і ва схід Київщини. .. 
НижwI частина герба зображена У зеленому KOJIЬOPl:. ЩО симвomзyє 

ліСИ:. які оточують місто Бровари. . (.- -олQ'l'JDiЩе з трьох кольорІВ сиmи, ЖО1rl'ИИ:. 
~рапор -. це квадратне п ноМУ положевві зображено символічний 

зелевии ):. ва тт якого У roризо~ о а о лівого верхнього 'l1l нижнього 
хрест, що роздвоюєrьСJl в центрІ ~ап. Р o~iд вод ( наземних, підземних, 
kYТjВ та символізує розви.пку дорІГ ІР. 
1'рYllТoвих ). 
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Синя фарба СИМВОhl·ЗУЄ . • 
,,& велич, красу Ц1JJеСПРJlМОВaRlcn. небесну 

твердь. Золота фа~ба символізує lDJlJJXеші~ багатсхво сиП: віршсть 
• !lnV зелена - нaдl'" . " "--J' ще_ .. J , ИН1сть, достатох, вото та ліси і nyrи міста. 

ІІІ. Гер8JJЬдичНІІіі та ВeJ(CИJJOJJОгіЧІІІІЙ ОПИСИ 

Герб. У синь~му. попі на зеленому підвіжжі золori церковні вежі з 
JCYII?Пами. Зелене IDДIIDIoJCJl в гербі є геральдичною фігурою, висота пої 
доршшоє 21! ширини щита. Висота цеmpальноі вежі СЮJ8Дає БП ширини 
щита, НИЖНІХ - 34/49 . Висота ФОmaиа на синьому тлі - 17/49 ширини 1ЦИ'11L 

Прапор. У верхньому правому куті зобрmкеlDDl прапора синього 
кольору, нижньому правому куті зображеввs прапора у жовтому кольорі, між 
розвИJIКЗМИ доріг у лівому боці зображеИНJI прапора у зеленому кольорі. 

Це - квадраше Полотвище, ліва частина JlkОГО - рівнобедрений 
ТРИКУТНИК зеленого кольору, основа JlКOГO Є СТОРОИОІ0 полотнища, та 
висотою, па дорівmoє 3/8 сторони ПОЛ011DПЦa. 

у правому нижньому куті розміщено примокymy трапецію жовтого 
кольору з більшою бічною croроною, JПCa паралельна бічній стороні 

трикутника. ..... 5/12 
Meвma бічна сторона трапеції є стороною поnorвища 1 заимає 

сторони ПОЛOtнИll1,3, по~чи З впau.оro правого ~ .... 
Більша основа трапеЦ11 є стороною ПОЛОІНИЩ,а 1 заимає 19Г14 сторони 

ПОЛОlВИЩ3. 

Meвma основа трапеції дорїввює 23/48 croРОВИ.ПOnOlНИIІ(а. • 

у правому верхньому куті симcnpичво РОЗМІЩено 'lёIКY ж "Ірапецпо 

синього кольору. .. . - б~'rnS1I.. 
Геомerpичві фtrypи В1ДокремзпоlOТЬСЯ оди&: ВІД ОДВО1 ~и;&AAY. 

вилоподібним хрестом, ~o роздвоюєrьСJI В цетрl прапора до mвoгo 

верхнього та нижнього кynв. 

ІУ. КолорвСТ88 
. 

. .. з олами, JIКЇ зображено в жовтому KOJIЬOPl, 
У герБІ церковш вСЖ1 КУП. • • ЗQJIОТО В гербі може передаватися 

вміщені у синє поле ва зеленому ~·білою чи срібmIстою. 
ЖОВТОЮ або бронзовою фарбою, а СРlбл .-n* жовтий, зелений та БШий 

. ора поєднано CJUl.lU, 
на зображевm прап . ідати коЛЬОрам державного Прапора 

кольори; синій та )l(ОВпdi ~ають BJДIIOB 
УRpаіви. 

ставна reрба міста v. ПорJIДОК в_ор. ..... . ..... 
. належить ВИІОПОчво Броварсьюи М1сьІОИ 

llIpaвo ва викориCТ8IIIIJI reрба МІста 
Раді. 



2.Герб міста розміщується на: 
- будіапі, де зваходиться Броварська міська рада 1'а - ...... 

алі де проходить з . ·u • U виковавчии КОМІтет, 
- В З • • • ac1Д8НIIJJ сеСIИ 1'а виконкомІВ Броварської міської ради. 
- в ІС8бшen МІського голови; , 
- стелах та арках та на виїзді з міста; 
3.Гe~~ міста використовуєтьс~ JII( СЮJадОВа, при оформлеmri: 
-~фIЦJ~~УКОВ~ засоБІВ масової інформації Броварської міської ради; 
-1В~o~~~ дов~дкових 1'а реЮJамних видань Броварської міської ради; 
- ОфlЦJИВОГО веб - сашу Броварської міської ради. 
4. Викори~ герба міста iнmими підприємствами, організаціями та 
установами МІста Можливе лиmе за ПОГОД)lсеВВJI Броварської міської ради. 

VI. Порsrдок використавви прапора міста 

1. Право ва вИКорИC'lёUlllJl прапора міста належить ВИІОПОЧВО Броварській 
міській раді. 
2. Прапор міста вивішується: 
- бітІ будівлі, де знаходиться Броварська міська рада та її виконавчий . 
коМІтет; 

-у зaзri, де проходить засід8ВIIJI сесій та виконкомів Броварської міської ради; 
-у кабівeri міського ГОЛОВИ; 
3. Прапор міста використовуєтьCJI JII( СЮJадова при оформлевві; 
- офіційних друкованих засобів масової інформації Броварської міської ради; 
- інформаційних, довідкових та реЮJамвих видань Броварської міської ради; 
- офіційного веб - сайту Броварської міської ради. 
4 .. Прапор міста використовуєrьCJI. під час офіційних державних CВJlТ та 
МІсцевих свят. 

s. Прапор міста одночасно з Прапором YКP~ може в~ористо~ува'ІИСЬ 
офіціЙНИМИ делегацівми під час Biдвiдyв~ МІст-побраТИМІВ Бро~ар~. 
6. Використаввя: прапора міста jlПllИМИ mдпpиємств~ о!»~aцtJIМИ та 
установами міста можливе лиmе за поroджеВВJI БроваРСЬКОl МlСЬКО1 ради. 

Міський голова 
В.О.Aиroненко 



ПОДАННЯ: 

- заступник міського голови 
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