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ПОЛОЖЕННЯ
про символіку Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України»
Положення про символіку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників
України» розроблене на підставі Статуту Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України».
Це Положення
використання.

визначає види символіки, порядок її виготовлення, зберігання та

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в такому
значенні:
Асоціація — Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України».
Відділення — відокремлені підрозділи Асоціації.
Заходи — лекції, семінари, тренінги, конференції, форуми, засідання, зустрічі та інші
інформаційно-освітні, а також неформальні заходи, що проводяться Асоціацією.
Положення — Положення про
«Асоціація правників України».
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2.
Асоціація використовує прапор/прапорці Асоціації, що являють собою прямокутні
полотнища, на яких зображено емблему Асоціації (зображення додається).
3.

Асоціація може мати інші види символіки, які затверджуються Правлінням.

4.
Символіка Асоціації затверджується Правлінням та реєструється в установленому
порядку. Символіка Асоціації є об’єктами права інтелектуальної власності Асоціації та
охороняється згідно із законодавством України.
5.
Відтворення зображення емблеми Асоціації допускається в кольоровому (синьому
та жовтому) та однокольоровому (чорно-білому) варіантах, а також в об’ємному
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варіанті, при цьому точно має відповідати масштабу, визначеному в описі.
6.

Емблема виготовляється з паперу та інших матеріалів.

7.

Зображення емблеми використовується:
— на печатці Асоціації та її відділень, на бланках документів Асоціації та її
органів, на бланках документів відділень та їх органів;
— в офіційних виданнях Асоціації, її структурних підрозділів та
сувенірній продукції, що використовується у представницьких цілях;

відділень;

— на веб-сайті Асоціації в мережі Інтернет;
— на плакатах, афішах, сувенірах та іншій рекламній продукції, у засобах масової
інформації, що висвітлюють діяльність Асоціації, на друкованій, рекламноінформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео-, фотоматеріалах та інших
матеріалах, що видаються (виготовляються) Асоціацією або на її замовлення;
— при оформленні офісів та будівель, які належать Асоціації або використовуються
в її інтересах;
— при створенні та поширенні проектів ініціативних груп Асоціації та при
проведенні акцій та заходів Асоціації;
— на членських квитках і значках членів Асоціації;
— для оформлення канцелярського приладдя, виготовленого на замовлення
Асоціації (ручках, папках, конвертах, блокнотах, ділових щоденниках тощо);
— в інших випадках, визначених Правлінням Асоціації.
8.
Матеріальні носії із зображенням символіки Асоціації, зокрема прапор/прапорці
Асоціації, банер із зображенням емблеми Асоціації повинні використовуватись під час
проведення заходів Асоціації, на засіданнях Правління та Правничої Асамблеї Асоціації, а
також при проведенні офіційних зустрічей від імені Асоціації.
8.1.

Використання емблеми, прапора/прапорців Асоціації має відбуватись так:

8.1.1. Прапор/прапорці Асоціації заздалегідь встановлюються працівниками
Секретаріату у приміщенні, в якому має відбуватися захід Асоціації, засідання
Правління або Правничої Асамблеї Асоціації.
8.1.2. Прапорці Асоціації мають бути розміщені на трибуні, а якщо у приміщенні, де
планується проведення заходу, засідання Правничої Асамблеї, Правління, немає
трибуни, прапорці Асоціації мають бути розміщені на столі, за яким
знаходитимуться модератори заходу, Президент Асоціації, члени Правління
Асоціації.
8.1.3. У разі проведення заходів Асоціації з використанням транспорту емблема
Асоціації (банер з емблемою або прапор Асоціації) мають бути розміщені на
передній панелі/лобовому склі транспортного засобу, в якому знаходитимуться
члени Асоціації, гості заходу.
9.
Символіку Асоціації мають право використовувати також її структурні підрозділи
будь-якого рівня за умови використання символіки у вигляді, затвердженому Правлінням
без права видозмінювати.
10.
Дозвіл на виготовлення та використання емблеми Асоціації третіми особами, а
також у випадках, не передбачених цим Положенням, надається Правлінням.
Використання
символіки
Асоціації
третіми
особами
без
дозволу
Правління
забороняється.
11.
Зафіксована на матеріальних носіях символіка та документи про її реєстрацію
зберігаються в Секретаріаті Асоціації під наглядом Виконавчого директора.
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12.

Положення затверджується Правлінням.

13.
За рішенням Правління до цього Положення можуть
доповнення.

бути

внесені зміни та
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