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Бюджет міста Суми 
 Горбюджет в минусах : из-за бывших долгов по зарплате Сумы недовыполняют план по подоходному 

налогу // Ваш Шанс. - 2017. - № 44 (1-8 нояб.). - С. 2А. 

Одна із складових частин міського бюджету, за якою відбувається недовиконання, - прибутковий податок. У 

Сумах заборгованість по зарплаті складає 109,175 млн грн. - на підприємствах СНВО і Селмі. 

 

 Обговорили бюджетні програми Сумщини // Голос України. - 2017. - № 219 (24 лист.). - С. 2. 

Про проведення в Сумах 24-го виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, на 

якому обговорювалися питання виконання  бюджетних програм, що стоять перед областю, проаналізовані 

проблеми та обговорено шляхи їх можливого вирішення. 

 

Вибори на посади керівників об’єднаних територіальних громад на Сумщині 
 Мы выбираем : на выборах в местные ОТГ лидируют "Батьківщина" и БПП // Ваш Шанс. - 2017. - № 

44 (1-8 нояб.). - С. 6А. 

Про попередні результати виборів на посади керівників ОТГ в 9 громадах Сумщини. Найбільшу кількість 

депутатських мандатів отримала ВО «Батьківщина» - 45 осіб, або 22%. На другому місці «БПП» - 39 

мандатів, на третьому - «Аграрна партія» - 20 депутатів. 

 

IT-проекти в м. Суми 
 Олександр Лисенко: "Суми мають всі шанси стати кращим IT-містом" // Панорама. - 2017. - № 47 

(15-22 нояб.). - С. А6. 

У Сумах за підтримки сумської міської влади реалізуеться низка сучасних, важливих і потрібних IT-проектів, 

що роблять сферу послуг, роботу місцевого самоврядування та громадських інституцій для містян сучасною і 

доступною. Серед них - "Електронна черга", "Електронний квиток", "Безпечне місто". На міжнародному 

форумі IT-PEOPLE SUMY, що відбувся у Сумах, прогресивним досвідом управління містом за допомогою 

IT-технологій ділилися науковці, практики і спеціаліст з Естонії (Естонія на сьогодні є світовим лідером у 

розвитку IT-технологій для бізнесу і пропонує свою е-платформу для цього). 

 

 Сергеев В. Как управлять городом с помощью IT : в Сумах прошел второй международный форум / В. 

Сергеев // Ваш Шанс. - 2017. - № 46 (15-22 нояб.). - С. 6А. 

В Сумах пройшов другий міжнародний форум IT-PEOPLE SUMY, присвячений використанню 

інформаційних технологій (IT) в нашому житті. Форум проходив на базі СНАУ і був присвячений двом 

основним темам - сільському господарству і оцифровуванню економіки. 

 

Центр досліджень у вивченні Голодомору на Сумщині 
 Вертіль О. Голодомор на Сумщині вивчатимуть у Центрі досліджень / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. - 2017. - N 224 (28 лист.). - С. 56. 

Про відкриття на базі ДНЗ "Сумське міжрегіональне вище професійне училище" постійно діючого Центру 

досліджень Голодоморів в Україні". Зібрані матеріали відображають не тільки факти лютого голоду 

1932-1933 років, але і активного опору населення Сумщини червоному терору. 

 

Загиблі сумчани - воїни АТО 
Герой України Сергій Табала 



 Чернов В. Сергію дісталося стільки слави, що вистачило б на десятьох / В. Чернов // Голос України. - 

2017. - № 215 (18 лист.). - С. 9. 

Стаття про Героя України, учасника революції Гідності, наймолодшого захисника Донецького аеропорту 

Сергія Табалу. 

 

Почесний громадянин м. Суми Андра Руслан 

 Заради життя // Панорама. - 2017. - № 42 (11-18 нояб.). - С. А1, А7. 

Наймолодшим серед загиблих воїнів дев’ятої батареї 27-го Сумського реактивного артелирійського полку 

був сержант Руслан Романович Андра. Він був нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно). В 

грудні 2015 р. нашему земляку присвоєно звання "Почесний громадянин м. Суми. 

 

Сумські робітничі кадри – для регіонів України 
 Шевчун В. Сумські кадри - для Запоріжжя : ПАТ "Мотор Січ" із Запоріжжя завітало до Сум, аби 

"придбати" зварювальників пластмас, яких готує обласна служба зайнятості / В. Шевчун // Сумщина. - 2017. - 

23 листоп. (№ 47). - С. 4. 

Про перспективи співпраці Сумського обласного центру зайнятості та ДНЗ "Сумський центр ПТО ДСЗ" з 

роботодавцями Запоріжжя, навчання висококваліфікованих робітничих кадрів за професією "Зварювальник 

пластмас" як для ТОВ КБ "Екопроект", так і для ПАТ "МОТОР СІЧ". 

 

 Вертіль О. І кочегари, і стельмахи, і зварники... пластмас / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - N 

196 (19 жовт.). - С. 5. 

Про фахівців Сумської обласної служби зайнятості, які професійно реагують на потреби ринку праці, про 

роботу Сумського центру професійно-технічної освіти,  які готують спеціалістів не лише для Сумської, а й 

інших областей, зокрема Чернігівської. 

 

Перспектива створення льотної школи у м. Суми 
 Вертіль О. Льотчиків готуватимуть у Сумах / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - N 219 (21 лист.). 

- С. 6. 

Стаття про перспективу створення у Сумах льотної школи на базі обласного комунального підприємства 

"Аеропорт Суми". Це стане можливим завдяки укладеному меморандуму між обласною владою та 

представниками польської компанії "Графпром Авіейшн". Це відповідає нинішній стратегії розвитку 

аеропорту, над якою працює обласна влада спільно з асоціацією «Аеропорти України» цивільної авіації. 

 

Сумський державний університет 
 Шулікін Д. Атестація ВНЗ: перспектива / Д. Шулікін // Освіта України. - 2017. – № 43. - С. 8. 

Стаття висвітлює питання щодо порядку атестації вишів, які розглядалися  на засіданні президії ради 

проректорів з наукової роботи ВНЗ та директорів наукових установ, що відбулося в Сумському державному 

університеті. 

 

 Шулікін Д. Приклад наукового динамізму / Д. Шулікін // Освіта. - 2017. - № 43. - С. 9. 

Сумський державний університет розвивається за моделлю європейських ВНЗ, ключовими принципами якої 

є системність, мотивація і результативність. В СумДУ надається пріоритет міжнародній діяльності з опорою 

на інноваційні, передусім інформаційно-телекомунікаційні технології. У виші намагаються реалізовувати 

принцип самодостатності, не покладаючись лише на державу. Важливим стимулом для наукової діяльності в 

СумДУ є рейтингування структурних підрозділів. Про ці та інші питання огранізації наукової  діяльності 

СумДУ йдеться в статті. 

 

Почесні машинобудівники Сумського НВО – В. Голубничий і О. Шапаренко 
 Вертіль О. Олімпійські чемпіони повернулися в робітничу юність / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 

2017. - № 194 (14 жовт.). -  С. 16. 

Про зустріч дворазових олімпійських чемпіонів Володимира Голубничого та Олександра Шапаренка із 

спортсменами - вихованцями робітничого колективу Сумського НВО з приводу присвоєння їм звання 

"Почесний машинобудівник Сумського НВО". 



Вручення Олександру Вертілю Подяки управління культури Сумської ОДА   
 Сумський О. Власкора "УК" відзначили на "Мистецьких сходах" / О. Сумський // Урядовий кур’єр. - 

2017. - № 211 (9 лист.). - С. 32. 

Про урочистості "Мистецькі сходи", що відбулися у Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва з 

нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених власкор газети 

"Урядовий кур’єр" в Сумській області Олександр Вертіль, якому вручено Подяку управління культури 

Сумської ОДА. 

 

Озелення м. Суми 
 Вертіль О. І в Сумах сакура цвістиме / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - N 209 (7 лист.). - С. 12. 

Коротко. Про озеленення м. Суми. Двадцять сакур висадили Сумський міський голова О. Лисенко і депутати 

Сумської міської ради на території парку "Казка". Біля озера Чеха з’явилася алея з горіхів та молоденьких 

дубків. 

 

Сумський обласний театр для дітей та юнацтва 
 Вертіль О. "Таїна буття" розгорнула свої сторінки / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - № 223 (25 

лист.). - С. 16. 

Ювілена десята вистава "Таїна буття" режисера-постановника Сергія Сидоренка за п’єсою сучасного 

драматурга Тетяни Іващенко пройшла на сцені Сумського обласного театру для дітей та юнацтва. П’єса 

розповідає про кохання Івана Франка та його дружини Ольги Хоружинської. Ольга Хоружинська на початку 

1870-х років жила в с. Тимофіївка нині Краснопільського району, а згодом - у Сумах.  

 

Дитячий музичний театр «Дзвіночок» 
 Хачатар’ян К. На всю Україну дзвенить сумський "Дзвіночок"! : зразковий художній колетив 

України, дит. муз. театр "Дзвіночок", знову виборов першість на міжнародному рівні / К. Хачатар’ян // 

Сумщина. - 2017. - 9 листоп. (№ 45). -  С. 7. 

Про концертну діяльність дитячого музичного театру "Дзвіночок" - єдиного в Сумах театрального осередку, 

який працює в жанрі дитячої опери та мюзиклу. Колектив зайняв одразу чотири перших місця на 15-му 

Міжнародному фестивалі-конкурсі "Квітуча Україна" (Київ). Випускники "Дзвіночка" - студенти вищих 

навчальних культурно-мистецьких закладів України. 

 


