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Аналіз роботи міського голови м. Суми О. Лисенка 
Бондаренко С. Срок для мэра : что хорошего сделать и что плохого натворить успел Александр Лысенко 

за три года в кресле мэра г. Сумы / С. Бондаренко // Панорама. - 2017. - № 24 (7-14 июня). - С. А1, А10-11. 

Аналіз роботи міського голови Олександра Лисенка за напрямками благоустрою міста, раціональному 

розподілу бюджетних коштів міста, відкритого і прозорого прийняття владою управлінських рішень, 

якості роботи, які виконуються комунальними підприємствами тощо.           

 

Сумський міський бюджет 2017 р. 
Акулин А. Сумы получат почти 12 миллионов / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2017. - № 24 (14-21 июня). - С. 

6А. 

Держсубвенція становить близько 11,5 млн. грн. Гроші призначені для шкіл, дитячих садків, 

облаштування спортмайданчиків і зон відпочинку, на ремонт лікарень і деяка частина - на ремонт 

житлофонду. 

 

Укрупнення територіальних громад м. Суми. Концепція «Великі Суми» 
Демидов И. Областной центр: курс на укрупнение? : рискнет ли городская власть реализовать в 2017-м 

концепцию "Большие Сумы"? / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 25 (21-28 июня). - С. 2А. 

18 травня в ВР був зареєстрований проект Закону «Про внесення змін до ЗУ «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад (ОТГ)». Він спрямований на розблокування процесу укрупнення територіальних 

громад міст обласного значення та прирівнює їх до ОТГ для застосування процедури добровільного 

приєднання. У зв’язку з цим проектом в Сумах починається процес укрупнення міста Суми за рахунок 

прилеглих районів і сіл.  

 

Хорунженко О. Концепція "Великі Суми" / О. Хорунженко // Ярмарок. - 2017. - № 24 (15 черв.). - С. 1. 

Дискусія щодо розширення меж міста Суми як обласного центру за рахунок приєднання навколишніх 

сільських рад Сумського і Краснопільського районів. 

 

Екологічний стан річки Сумка в м. Суми 
Вовченко Е. В Сумке - деревья, шины, и не только... : зеленстроевцы и водолазы планируют избавить 

местные водоемы от 346 кубометров мусора / Е. Вовченко // Ваш Шанс. - 2017. - № 26 (28 июня-5 июля). - 

С. 7А. 

Сумські комунальні служби почали очищення річки Сумка між мостами вул. Горького і пр. Шевченка. 

Серед жителів міста є противники таких дій. Вони стверджують, що спочатку потрібно провести наукові 

дослідження її екологічного стану, щоб не нашкодити річці і ефективно витратити бюджетні гроші. 

 

Медична реформа в м. Суми 
Антонюк А. У Сумах говорили про медичну реформу / А. Антонюк // Сумщина. - 2017. - 8 черв. (№ 23). - 

С. 6. 

За участі заступника міністра охорони здоров’я О. Лінчевського, у конгрес-центрі СумДУ відбувся 

міжрегіональний форум "Дорожня карта" реформи охорони здоров’я в Україні".  

 

Сумський обласний центр служби крові (СОЦСК) 
Хачатар’ян К. У Сумах найбільше в світі донорів крові / К. Хачатар’ян // Сумщина. - 2017. - 22 черв. (№ 

25). - С. 2. 

У середньому за день СОЦСК приймає 200-300 донорів, іноді - понад 350. 



 

Сумський обласний центр зайнятості 
Вертіль О. На ринку праці чужих не буває / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - № 93 (23 трав.). - С. 4. 

Про досвід роботи Сумського обласного центру зайнятості, підтримку та працевлаштування вимушених 

переселенців з Донбасу і Криму, активну співпрацю з представниками міжнародних та громадських 

організацій. 

 

Реконструкція знакових місць м. Суми 
Антонюк А. Реконструкція "по-сумськи": повним ходом - це неквапом? / А. Антонюк // Сумщина. - 2017. - 

15 черв. (№ 24). - С. 12. 

Наразі відбуваєтся наймасштабніша реконструкція "знакових місць" міста Суми за останні десятиліття - 

молодіжного центру "Романтика", стадіону "Авангард", Театральної площі. Ззовні виглядає, что 

будівельники зовсім не поспішають. 

 

Волонтерська допомога бійцям АТО 
Моша С. Відремонтували унікальне медичне авто / С. Моша // Сумщина. - 2017. - 25 трав. (№ 21). - С. 6. 

Кошти на придбання медичного пересувального пункту для військовослужбовців в зоні АТО виділили 

керівники аграрних підприємств. 

Волонтерська група Сумський Бабський Батальон 
Репецька В. Вони врятували тисячі життів... / В. Репецька // Сумщина. - 2017. - 15 черв. (№ 24). - С. 9. 

З 20 вересня 2014 року в Сумах діє волонтерська група СББ-тил - Сумський Бабський Батальйон. 

Волонтерська організація, яка допомогає українським бійцям (плетіння маскувальних сіток, пошиття 

форми та ін). 

 

Робота з інвалідами в м. Суми 

Театральний фестиваль людей з функціональними обмеженнями в м. Суми 
Особливий фестиваль // Сумщина. - 2017. - 1 черв. (№ 22). - С. 13. 

У Сум. обл. театрі для дітей та юнацтва відкрився 12-й обл. інтеграційний театральний фестиваль людей з 

функціональними обмеженнями "Веселка". 

Спартакіада людей з інвалідністю в м. Суми 
Санжаровський А. Дух братства : необычная спартакиада собрала в Сумах особенных людей из разных 

городов и стран / А. Санжаровський // Панорама. - 2017. - № 27 (28 июня-5 июля). - С. А6. 

У Сумах пройшла четверта спартакіада людей з інвалідністю. 

Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів в м. Суми 
Сущенко О. Вони — інші! : Соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О. 

Сущенко // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків 

Міністерства освіти і науки України. - 2017. - N 6. - С. 10-12. 

Стаття містить опис досвіду Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів щодо 

соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Центр щоденно надає різнопланову 

кваліфіковану допмогу 110 дітям від народження до 18 років. Автор характеризує структурні підрозділи 

Центру та напрями і засоби реабілітаційної роботи. 

 

Обласна клінічна лікарня в м. Суми 
Савченко М. Провідний медичний заклад Сумщини / М. Савченко // Сумщина. - 2017. - 15 черв. (№ 24). - 

С. 5. 

Обласна клінічна лікарня була створена в 1948 році. Сьогодні медичну допомогу надають 198 лікарів, 

відділення щоденно відвідує біля 550 пацієнтів. У закладі відкрито 18 спеціалізованних стаціонарних 

відділень на 645 ліжок, щороку лікується близько 22 тис. хворих. 

 

Міжнародна універсальна виставка «Слобожанський міст-2017» 
Савченко А. "Слобожанський міст" - перспектива міжнародної співпраці / А. Савченко // Сумщина. - 

2017. - № 22 (1 черв.). - С. 1. 



На базі Сумської торгівельно-промислової палати відбулася 14-та Міжнародна універсальна виставка 

міжрегіональної та зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст-2017». На ній було 

представлено близько 40 підприємств. Мета виставки - залучення інвестицій в економіку Сумської 

області.  

 

Ліцей-інтернат спортивного профілю «Барса» в м. Суми 
Поляченко А. Случай с интернатом : новое коммунальное предприятие пока имеет только название, 

общежитие и назначено без конкурса директора / А. Поляченко // Панорама. - 2017. - № 25 (14-21 июля). - 

С. А1, А10-11. 

Будівництво гуртожитку ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса», в якому можуть проживати 228 

осіб, обійшлася майже в 50 млн грн. Мета цього будівництва - зібрати талановитих спортсменів з Сумської 

області, створивши їм умови для життя, роботи і тренувань. 

Савченко А. Сучасний гуртожиток для дітей-спортсменів / А. Савченко // Сумщина. - 2017. - 1 черв. (№ 

22). - С. 5. 

29 травня відкрили ліцей-інтернат "Барса". Відтепер спортсмени області починаючи з 8 класу зможуть 

навчатися в обласному центрі. Новий заклад за планом спеціалізуватиметься на навчанні футболістів, 

біатлоністів та легкоатлетів. 

 

Зони відпочинку вздовж річки Псел в м. Суми 
Сикорский А. Лучшие километры Псла : Лука и Барановка - самые экологически благополучные зоны 

отдыха в черте города / А. Сикорский // Ваш Шанс. - 2017. - № 26 (21-28 июня). - С. А5. 

Огляд зони відпочинку вздовж річки Псел, яка розділяє Луку і Баранівку. 

 

Чемпіонка України з пауерліфтингу сумчанка А. Рикун 
Хачатар’ян К. Перепустка на міжнародні змагання - 2 тис. / К. Хачатар’ян // Сумщина. - 2017. - 1 черв. 

(№ 22). - С. 12. 

Бесіда з абсолютною чемпіонкою України з пауерліфтингу, сумчанкою А. Рикун. 

 
 

 

 

 


