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Децентралізація в Сумській області 
 

Бондаренко С. Игры местных престолов: децентрализацию на Сумщине притормаживают амбиции 

политиков / С. Бондаренко // Панорама. - 2017. - № 42 (11-18 окт.). - С. А4. 

Депутати Сумської обласної ради проголосували за чергові зміни в перспективному плані створення 

нових громад на Сумщині в рамках реформи децентралізації На сьогоднішній день Сумщина є лідером 

процесу створення об'єднаних громад в Україні. Станом на 1 вересня 2017 р. існує вже 29 ОТГ. 

 

Как увеличить казну громады : почему при децентрализации ресурсами громад управляют сверху? / 

К. Євженко // Ваш Шанс. - 2017. - № 40 (4-11 окт.). - С. 6А, 8А. 

У Сумській області створено 29 ОТГ. До кінця року їх має бути 35, а згодом область повинна вийти на 

цифру 50. На останньому засіданні громадської ради при ОДА вирішувалося питання, за рахунок чого можна 

збільшити власний ресурс громади, щоб вона дійсно була життєздатною. 

 

Завадський О. В Сумской мерии - перезагрузка : депутаты избрали двух новых заместителей мера / 

О. Завадський // Ваш Шанс. - 2017. - № 40 (4-11 окт.). - С. 2А, 3А. 

На черговій сесії Сумської міськради були винесені проект рішення про призначення ще двох 

заступників міського голови і проект рішення про розпуск райвиконкому, який в серпні зареєстрували три 

депутатські фракції – «За Україну!», «Солідарність» і «Свобода». 

 

Зміни до Генерального плану м. Суми 
 

Стасова И. Работа над ошибками : в Сумах хотят подкорректировать генплан, конструкции остановок 

и сквер / И. Стасова // Панорама. - 2017. - № 40 (27 сент.-4 окт.). - С. А4. 

Голова Сум віддав розпорядження почати розробку змін до генерального плану міста. У зв'язку з цим 

в бюджет 2018 року міська влада має намір закласти кошти на продовження очищення річок в центрі міста, 

планує вирізати потрісканий асфальт, залучити професіоналів до зміни іміджу скверу біля Макдональдса. 

 

Інвестиційний паспорт м. Суми 
 

У Сум появился инвестиционный паспорт: для принятия решений земельной комиссией достаточно 

четырех голосов депутатов этой фракции // Ваш Шанс. - 2017. - № 40 (4-11 окт.). - С. 4А. 

Сумська міська влада прийняла відразу два інвестиційних проекти із залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій. Розроблено інвестиційний план міста, в якому присутня вичерпна інформація про 

природно-географічні характеристики, систему управління містом і потенціал міста. 

 

Сумські міські проекти 
 

Город продолжает проект "Я - сумчанин" // Ваш Шанс. - 2017. - № 42 (18-25 окт.). - С. 6А. 

В рамках святкування Дня захисника України Суми продовжили проект "Я - сумчанин". На бігбордах 

розміщується інформація про заслужених городян з метою знайомства мешканців Сум зі своїми земляками, 

які відзначилися на трудовій ниві або при виконанні військового обов'язку. 

 

Стасова И. Проекты для Роменской / И. Стасова // Панорама. - 2017. - № 43 (18-25 окт.). - С. А4. 



З 2016 р. депутати Сумської міськради, що закріплені за округом, наполягли на розробці проекту 

покращання мікрорайону. В цьому році почалася робота з облаштування зони відпочинку з назвою "Мамин 

сквер", ремонтуються дороги і планується розмістити амбулаторію сімейної медицини. 

 

Позашкільна освіта в Сумській області і в м. Суми 
 

Павлова Л. Внешкольному образованию - быть! : коммунальные детские центры, студии, секции 

могут финансировать бюджет, так и родители / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2017. - № 43 (25 окт.-1 нояб.). - С. 

17А. 

У Сумській області на сьогоднішній день працює 49 позашкільних навчальних закладів, де в 3325 

гуртках займається 55,5 тисячі вихованців. Є серед них і діти з обмеженими можливостями. У Сумах 

традиційно працює багатопрофільний позашкільний навчально-виховний заклад ПДЮ (Палац дітей та 

юнацтва) для дітей від 4 до 18 років, в якому працює 190 гуртків для 4,5 тис. дітей. У 2017 році почав роботу 

новий проект позашкільної освіти - Центр розвитку і професійного самовизначення дітей та учнівської 

молоді «Д.І.М.» (Дієві. Інтелектуальні. Молоді), де дітям пропонуються заняття за різними напрямками: 

біологічному, математичному, технічному та гуманітарному. Всі послуги в цих закладах безкоштовні. 

 

Сумський краєзнавець Олег Корнієнко 
 

Бондаренко С. Олег Корнієнко: «У цій війні можливо все, крім нашої поразки» / С. Бондаренко // 

Панорама. - 2017. - № 42 (11-18 окт.). - С. А12. 

Інтерв’ю з головою Сумської національної спілки краєзнавців Олегом Корнієнком, який вже понад два 

роки як пішов до добровільного батальйону. У статті він висвітлив питання, що стосуються формування 

спеціального призначення Національної гвардії - "Азов", головним завданням котрого є участь в армійських 

операціях; розповів про своє бачення перемоги СРСР у Другій світовій війні і про партизанський рух на 

Сумщині. 

Дається коротка біографічна довідка про О. М. Корнієнка. 

 

Сумська обласна молодіжна літературна студія «Зажинок» 
 

Літвіненко А. Відроджений "Зажинок" / А. Літвіненко // Сумщина. - 2017. - 19 жовт. (№ 42). - С. 6. 

Сумська обласна молодіжна літературна студія "Зажинок" відсвяткувала 47 років від дня свого 

створення і 1 рік від дня відродження. Бесіда з нинішнім керівником літстудії Т. Герасименко. 

 

 
 


