
Щотижневик «Мереф’янські вісті» –  
головний засіб активізації людського ресурсу 

в Мереф’янській міській об‘єднаній 
територіальній громаді 





Загальна чисельність  
постійного населення 25933 осіб  

Міське населення 
22280 осіб 

Сільське населення 
3653 осіб 

22280 

1549 1470 

150 150 241 23 
м. Мерефа  

сел. Селекційне  

сел. Утківка  

с. Верхня Озеряна  

с. Нижня Озеряна  

с. Кринички  

с. Лелюки  



ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ 
Мереф'янської міської ОТГ  
http://merefyanska.gromada.org.ua 

ОФІЦІЙНИЙ СТОРІНКА  
Мереф'янської міської ОТГ  

на Фейсбуці  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ВІСНИК  

Виконавчого комітету 
Мереф’янської  

міської ради  



Про видання 
Видається 2001 – 2011 рік 2012 – 2017 рік 2018 рік 

Офіційна 
назва 

 «Мереф’янські вісті» 
Щотижнева газета Мереф’янської міської ради  

«Мереф’янський вісник» 
Інформаційний вісник Виконавчого 

комітету Мереф’янської міської ради  

Періодичність 4 рази на місяць 4 рази на місяць 1 раз на місяць 

День виходу Щоп’ятниці Щоп’ятниці Остання п’ятниця місяця 

Формат А4 А3 А4 

Об’єм 8 стор. 4 стор. 8 стор. 

Мова українська / російська українська / російська українська / російська 

Тираж до 1500 екз. до 1500 екз. 10000 екз. 

Поширення 
За передплатою по 

Харківському району 
За передплатою по 

Харківському району 
Безкоштовно по Мереф’янській 

міській ОТГ 







Рубрики вісника 

•Тема номера 
•Навчаємось 
•На пульсі подій 
•Актуально 
•Знай наших 
•Спортивне життя міста 
• Інтерв’ю 
•До уваги! 
•Мереф’янська міська рада інформує 
•Діємо (наразі на сайті – «Щотижневий звіт») 



•Обласний конкурс міні-проектів розвитку 
територіальних громад «Разом в майбутнє» 

2016 рік: 15 переможців: встановлені дитячі та спортивні майданчики, 
проведені заходи з енергозбереження шляхом заміни вікон у закладах освіти, 
придбання контейнерів для вивезення твердих побутових відходів, благоустрій 
мостів та тротуарів, тощо. 

2018 рік: 5 переможців: обладнання сходів, облаштування скейт-парку, 
дитячих та спортивних майданчиків, створення культурно-розважального 
осередку «Світлиця» в с. Кринички, створення галереї «Всесвіт і Сонячна 
система» у приміщенні початкової школи КЗ «Мереф’янський медичний ліцей». 

•В межах концепції «Розумні міста»  
Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду-ІІІ»  

2017 рік: реалізовано проект «Безпечне та комфортне місто: встановлення 
системи відеоспостереження в м. Мерефа (технічне переоснащення серверної 
Мереф’янської міської ради з улаштуванням систем відеоспостереження в 
навчальних закладах м. Мерефа Харківського району Харківської області)» 

 

 

Головна мета – активізація 
населення до дій! 



•Конкурс з реалізації кращого 
проекту з благоустрою в  
Мереф’янській міській ОТГ 

2018 рік: 5 переможців: «Трикутник – символ єдності» (РК ОСН «Південь»); 
«Відновлення системи водовідведення – запорука початку ефективного 
благоустрою» та «Загальна альпійська гірка – єднання сердець в радості» (РК 
ОСН «Озеряни»); «Квітучий майданчик» (РК ОСН «Мерефа – Центр 1») та 
«Чиста криниця – смачна водиця» (РК ОСН «Утківка» – Кринички). 

•З 1 червня 2018 року – діє нова платформа з 
бюджету участі 

Кожен мешканець зможе перетворити  
Мереф’янську громаду в ОТГ мрії,  

пропонуючи проекти,  
які будуть реалізовані  

Мереф’янською міською радою  
наступного 2019 року. 



щотижневик 
«Мереф’янські вісті» став 

ПЕРЕМОЖЦЕМ  
у номінації  

«Публікація в друкованих  
або інтернет ЗМІ» 

В Конкурсі для регіональних ЗМІ  
на краще висвітлення заходів 

Всеукраїнської акції 
«Децентралізаційний марафон – 2016» 

 



Контакти 

Адреса: Харківська обл., Харківський р-н,  
м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, буд. 213  
Поштовий індекс: 62472 
E-Mail адреса:  merefyanska.gromada.org.ua 
Контактні телефони: 057-748-46-45 


