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Офіційний візит П. Порошенка в м. Суми
Репецька В. Президент у Сумах / В. Репецька // Сумщина. - 2017. - 20 лип. (№ 29). -  С. 3.
12 липня під час робочого візиту на Сумщину П. Порошенко відкрив три об’єкти: новий завод італійської групи компаній Guala pak Ukraine (з виготовлення пакувальних матеріалів для дитячого харчування); центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх родин; Козацький хрест борцям за волю.

Нагородження в м. Суми до Дня Конституції
Нагороди до Дня Конституції // Сумщина. - 2017. - 6 лип. (№ 27). -  С. 16.
Орденом "За заслуги" 2-го ступеня нагороджено депутата облради, директора сільськогосподарського підприємства "Комишанське В. Зубка.
Орденом "За заслуги" 2-го ступеня нагороджено гендиректора товариства "Керамейя"
І. Телющенка.
Звання "Народний художник України" присвоєно художникові монументально-декоративного і станкового живопису О. Садовському.
Заслужений працівник культури України" - начальникові відділу культури Путивльської районної ДА С. Давидовій.
"Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" - старшому викладачеві кафедри СумНАУ С. Хоменку.

Сумський міський бюджет 2017 р.
Было бы что тратить, а куда - найдется : на что город направит 34 млн. грн. от перевыполнения бюджета за полгода // Ваш Шанс. - 2017. - № 30 (26 июля-2 авг.). - С. 12А, 14А.
Перевиконання дохідної частини міського бюджету в цьому році склало 34,879 млн. грн. З них виконком пропонує розподілити відразу 33,9 млн. Найбільша сума спрямовуюється на бюджетну сферу і соціальні витрати. Відділу культури дістанеться 633 тис. грн.

Об’єднані територіальні громади Сумської області
Вовченко Е. Вместо 55 объединенных громад - 47 : что предлагают в новой версии Перспективного плана создания ОТГ? / Е. Вовченко // Ваш Шанс. - 2017. - № 27 (5-12 июля). - С. 6А.
Перший заступник голови ОДА Олександр Марченко та "Центр розвитку місцевого самоврядування" презентували проект змін до Перспективного плану створення об'єднаних громад (ОТГ) Сумської області. У ньому область розділили на 47 ОТГ замість запланованих 55.
Демидова Н. ОТГ на Сумщине: ожидается пополнение : депутаты утвердили изменения к перспективному плану формирования громад / Н. Демидова // Ваш Шанс. - 2017. - № 30 (26 июля-2 авг.). - С. 8А.
В кінці червня в Центрі розвитку місцевого самоврядування був презентований проект змін до Перспективного плану формування територіальних громад в Сумській області, який розроблявся спеціальною робочою групою. Процес обговорення триватиме, завдяки чому до кінця року в області з'явиться ще близько десяти ОТГ.
Хачатар’ян К. Децентралізація: процес незворотній / К. Хачатар’ян // Сумщина. - 2017. - 6 лип. (№ 27). -  С. 2.
Обговорення проекту змін до "Перспективного плану створення спроможних територіальних громад Сумської області".
Відповідно до рейтингу областей, за формуванням спроможних територіальних громад Сумська область - 9-та в Україні.

Проекти громадського бюджету м. Суми
Демидов И. Стартовал прием общественных проектов! : сумчане могут подавать свои идеи для воплощения их в жизнь до августа / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 27 (5-12 июля). - С. 4А.
У Сумах розпочався прийом проектів громадського бюджету на наступний рік. Подавати проект можна на сайті мерії або в пунктах прийому проектів, в число яких входять і міські бібліотеки.

Проект «Цифрове перетворення Сумської області»
Постолатій С. Компанія "Google Україна" оцифровує Сумщину / С. Постолатій // Сумщина. - 2017. - 20 лип. (№ 29). -  С. 12.
У Сумах компанія "Google Україна" презентувала проект "Цифрове перетворення Сумської області".

Юридичний контактний центр м. Суми
Антонюк А. Маєте проблеми? Телефонуйте! / А. Антонюк // Сумщина. - 2017. - 20 лип. (№ 29). -  С. 2.
За участі міністра юстиції П. Петренка, у Сумах відкрили контактний центр, де в телефонному режимі можна отримати безкоштовні й фахові юридичні консультації. 

Всеукраїнський фестиваль «Сурми України»
Репецька В. В Сумах сурми відсурмили / В. Репецька // Сумщина. - 2017. - 6 лип. (№ 27). -  С. 1.
Відбувся Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів "Сурми України".

Перший лікар-академік Сумщини професор Ігор Дужий
Щупка О. Перший лікар-академік Сумщини / О. Щупка // Панорама. - 2017. - № 27 (28 июня-5 июля). - С. А6.
Рік тому доктор медичних наук, професор Ігор Дужий був вибраний академіком по відділенню фундаментальних проблем медицини.

Скрипка майстра Анатолія Лємана. Сумський краєзнавчий музей
Вертіль О. Раритетна скрипка залишилася в Україні / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - N 121 (4 лип.). - С. 12.
Про передачу Сумським краєзнавчим музеем скрипки роботи майстра Анатолія Лємана, яка виготовлена 1908 році, в експозицію Національного будинку органної та камерної музики в Києві (виявлена завдяки сумським митникам та прикордонникам).








