
З 3 липня до 11 серпня 2017 року в нашому місті приймаються заяви цьогорічного 

«Громадського бюджету міста Суми». В бібліотеках розпочато прийом проектів від 

городян в паперовому вигляді. Можна також отримати консультації  бібліотекарів по 

заповненню електронної форми подання проекту на офіційному сайті Сумської 

міської ради ( в електронній системи  https://pb.smr.gov.ua). 

 

Бібліотеки Сумської міської централізованої системи – 

центри подання проектів 

«Громадський бюджет м. Суми» 
 

  Адреса: вул.Кооперативна,6; тел.: 22-63-32 

                ЦБ  ім. Т. Г. Шевченка: пн. – чт.  - 9.00 -19.00,  

              нд.         – 10:00 – 19:00 

                                        вихідні : п’ятниця, субота. 

            Адреса: вул.Глінки,1, тел.: 33-45-76 

                           Бібліотека – філія № 1     9.00 -18.00   

              вихідні : неділя, понеділок 

            Адреса: вул.СКД,22; тел.:36-01-96 

                         Бібліотека -  філія № 2       9:00 до 18:00   

                                         вихідні : субота, неділя 

            Адреса: вул.Новомістенська,23; тел.: 22-61-08 

                           Бібліотека – філія № 3     9:00 до 18:00 

                                         вихідні п’ятниця, субота  

            Адреса: пров.Веретенівський,8; тел.:24-53-81 

           Бібліотека – філія № 4    9.00 -18.00  

                                         вихідні : субота, неділя 

            Адреса:  вул. Котляревського1/1; тел.:22-25-68 

                                Бібліотека – філія № 6    9:00 до 18:00  

                                        вихідні: неділя, понеділок  

            Адреса: вул.Г.Кондратьєва,140; тел.: 62-93-04 

                            Бібліотека – філія № 7        9:00 до 18:00 

                                        вихідні: субота, неділя   

            Адреса: вул.Чорновола,55; тел.:60-06-25 

                          Бібліотека – філія № 8   9:00 до 18:00 

                                      вихідні: п’ятниця, субота 

            Адреса: вул. Набережної р. Стрілки; тел.:61-01-75 

                         Бібліотека – філія № 9    11:00 до 19:00   

                                                                  вихідні: субота, неділя  

            Адреса: Білопільський шлях,35; тел.:61-50-70 

                          Бібліотека – філія №10   11:00 до 19:00  

                                                                    вихідні: субота, неділя  

            Адреса: вул.Карбишева,17 

                            Бібліотека – філія №11   10:00 до 18:00   

                                                                     вихідні: неділя, понеділок 

            Адреса: с. В. Піщане, вул.Шкільна,37А; тел.: 69-69-03 

   Бібліотека – філія №12  11:00 до 19:00  

                                           вихідні: п’ятниця, субота 

             Адреса: просп. М.Лушпи,52; тел.:32-50-68 

https://pb.smr.gov.ua/


   Бібліотека -  філія № 14    9:00 до 18:00 

                                        вихідні: субота, неділя   

             Адреса: вул. І. Сірка, 2-А; тел.: 651-670 

                           Бібліотека – філія № 15     9:00 до 18:00 

                                        вихідні: субота, неділя  

               Адреса: вул.Л.Українки,4; тел.:24-54-13 

                             Бібліотека – філія № 16      9:00 до 18:00 

                                             вихідний: субота, неділя  

              Адреса: вул.Горького,23/1; тел.:60-95-52 

                            Бібліотека – філія № 17        9:00 до 18:00 

                                              вихідні: п’ятниця, субота  

              Адреса:  просп. Курський,131; тел.: 77-30-53 

      Бібліотека – філія № 18      9:00 до 18:00  

                                                   вихідні: субота, неділя  

 
 


