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Нова громадська рада Сумського міськвиконкому 
Демидов И. Общественный совет в новом составе : Сумской горисполком утвердил 17 активистов, к 

рекомендациям которых он будет прислушиваться / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 30 (26 

июля-2 авг.). - С. 6А. 

Сумський міськвиконком затвердив новий склад громадської ради на два роки. Персональний та 

кількісний склад ради ще не затверджено. 

 

Микола Лушпієнко про реформи і перспективи національної поліції 
Александрова Б. Полиции - два года: что удалось? : о детективной службе, группах быстрого 

реагирования, создания эффективного холл-центра и не только - из первых уст / Б. Александрова // 

Ваш Шанс. - 2017. - № 32 (9-16 авг.). - С. 5А. 

Начальник управління національної поліції в Сумській області Микола Лушпієнко розповів про 

роботу структурних підрозділів області - про реформи і перспективи. 

 

Об’єднані територіальні громади м. Суми 
Каштенкова Л. Децентралізація триватиме / Л. Каштенкова // Сумщина. - 2017. - 13 лип. (№ 28). -  

С. 3. 

Під час брифінгу з питань створення територіальних громад в області було наголошено, що час на 

добровільне об’єднання територіальних громад майже вичерпано. На сьогодні в Сумській обл. вже 

створено 25 ОТГ.  

Марченко О. Владу - громадам! / О. Марченко // Сумщина. - 2017. - 10 серп. (№ 32). -  С. 8. 

Про результати створення територіальних громад в області, починаючи з 2015 року до сьогодення. З 

початку року утворено 13 ОТГ. Цього року очікувати утворення в Сумській області 4 нових 

об’єднаних територіальних громади. 

Не всегда количество означает качество... : жизнеспособны ли объединенные территориальные 

громады на Сумщине? // Ваш Шанс. - 2017. - № 34 (23-30 авг.). -  С. 22А. 

За здатністю створювати об'єднані територіальні громади Сумська область піднялася в 2016 році з 

останнього місця на восьме. Але їх якість і життєздатність не відповідають стандарту, тому що 

половина з них - банкрути. Подальше формування ОТГ буде проходити з урахуванням таких критеріїв: 

чісленноть громади - 5-7 тис. чоловік, питома вага базової дотації - не більш ніж 30% суми власних 

доходів, витрати на утримання управлінського апарату - максимум 20% обсягу власного ресурсу 

громади. 

Об’єднані територіальні громади Сумщини // Сумщина. - 2017. - 10 серп. (№ 32). -  С. 9. 

Інформація подається у вигляді карт і таблиць - ОТГ, в яких вже фактично проведено вибори і ОТГ, 

які очікують призначення виборів. 

 

Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання 
Вертіль О. Об’єднання оновлює ринок / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - N 146 (8 серп.). - С. 7. 

Сумське науково-виробниче об’єднання уклало низку угод на постачання своєї продукції в країни Азії. 

Підприємство одержало статус схваленого постачальника в National Iranian Petrochemical Company 

(NIPC), завдяки чому відтепер зможе брати участь у тендерах на постачання широкого спектра 

обладнання для нафтохімічної галузі Ірану. 

 

Реалізація проекту «Два колеса» 
Карпенко Е. Велодорожки: неудобный стандарт? : сумские депутаты остались недовольны проектом, 

который разработало КП "А.Б.К" / Е. Карпенко // Ваш Шанс. - 2017. - № 31 (2-9 авг.). - С. 4А. 



На програму "Два колеса" в 2016 році було виділено 500 тис. грн. Але реалізація проекту на 

сьогоднішній день є незадовільною. 

 

Пілотний проект онлайн-сервіс «Поліклініка без черг» 
Павлова Л. К детскому врачу - через Интернет : в Сумах запустили пилотный проект онлайн-сервис 

"Поликлиника без очередей" / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2017. - № 33 (16-23 авг.). - С. 9А. 

Тепер записатися до лікаря пацієнти можуть через інтернет. 

 

Сумський "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" 
Про утворення державних установ "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої 

атлетики" та "Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики" та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова КМ України від 9 серп. 2017 р. № 567 // 

Урядовий кур’єр. - 2017. - N 155 (19 серп.). -  С. 9. 

Про утворення Державної установи "Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої 

атлетики", м. Суми. 

 

Сумський навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Слободская Н. Для ЧС оборудуют полигон : в области будут готовить формирования гражданской 

обороны / Н. Слободская // Ваш Шанс. - 2017. - № 30 (26 июля-2 авг.). - С. 6А. 

У Сумах знаходиться єдиний в Україні навчально-тренувальний полігон для відпрацювання дій в разі 

виникнення НС. Належить він Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності і розташований неподалік від «Хімпрому». Побудували його в 1987 р спільними 

зусиллями влади і підприємств. Полігон стане навчально-тренувальною базою для практичної 

підготовки територіальних спеціалізованих служб. 

 
 
 

 
 


