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Бюджет м. Суми 2017 р. 
Завадский А. Город не успевает тратить заработанное / А. Завадский // Ваш Шанс. - 2017. - № 35 (30 

авг.-6 сент.). - С. 8А. 

Наповнення міського бюджету в 2017 році стало менше в шість разів у зв'язку зі зменшенням 

відрахування податків ПАТ СНВО. Проте місту вдалося перевиконати дохідну частину більш ніж на 

5%. Інофрмація по видатковій частині: сфера освіти за перше півріччя освоїла 337,6 млн. грн. Із 

загального фонду міськбюджету, на охорону здоров'я направлено 156,8 млн. плюс 23,8 млн. – зі 

спецфонду, на соцзахист і соцзабезпечення – 561,6 млн., на культуру – 24,7 млн., на фізкультуру і спорт 

– 11,5 млн. 

Парципаторний бюджет м. Суми 
Демидов И. Общественный бюджет: средств не хватает? : на некоторые парципаторные проекты городу 

придется добавлять более миллиона / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 37 (13-20 сент.). - С. 4А. 

При впровадженні в життя парціпаторних бюджетів виникла проблема нестачі коштів, в зв'язку з чим 

перед міським бюджетом постало питання доопрацювання умов участі проектів у конкурсі. 

Карпенко Е. Какой смысл в бюджете участия? : горожане настаивают: пока не выполнят все проекты 

прошлого года, не голосовать за новые / Е. Карпенко // Ваш Шанс. - 2017. - № 37 (13-20 сент.). - С. 4А 

Проекти бюджету участі, що в минулому році перемогли в конкурсі громадського бюджету і які місто 

має зробити до кінця року за бюджетні кошти, перебувають під загрозою зриву. На нараді в Сумській 

мерії це питання піднімалося, представник УКБ намагався прокоментувати ситуацію, заявивши, що 

роботи на 90% вже виконані. 

 

Водні ресурси м. Суми. Річка Сумка 
Проблемы Сумки решать сообща : специалисты должны дать свои окончательные предложения по ее 

спасению до декабря этого года // Ваш Шанс. - 2017. - № 36 (6-13 сент.). -  С. 5А. 

Науковими співробітниками СумДУ було зроблено попередній аналіз стану річки Сумка і проект 

відновлення гідробалансу водних об'єктів обласного центру. Було відзначено, що екологічний стан 

річки в межах міста залишає бажати кращого. Остаточну роботу експерти СумДУ мають надати міській 

владі в грудні цього року. 

 

Благоустрій придомових територій м. Суми 
Стасова И. Плиточный бум в Сумах : на обустройство придомовых территорий в этом году из 

горбюджета выделено около 60 млн. грн. / И. Стасова // Панорама. - 2017. - № 42 (11-18 окт.). -  С. А4. 

У 2017 році планується облаштувати 72 двора. У місті 1815 будинків і 700 дворових територій. За три 

роки облаштовано близько 300, в планах на найближчі три роки - по 125 дворів щорічно. 

 

Сервісні центри МВС м. Суми і Сумській області 
Шевченко О. Сервіс від Авакова / О. Шевченко // Панорама. - 2017. - № 42 (11-18 окт.). -  С. А2. 

У Сумській області розпочали роботу два сервісних центри Міністерства внутрішніх справ України. Під 

час офіційного візиту на Сумщину Арсен Аваков відкрив сервісний центр, розташований на 

Білопольському Шляху в м. Суми. Суми - це 29-те місто України, яке матиме сучасний сервісний центр 

МВС, а наступний, 30-ий центр відкрився у Конотопі. 

 

Громадські організації м. Суми на службі розвитку рідного міста 
Акіменко А. Ми мусимо об’єднати свої зусилля : у Сумах відкрили "розумний хаб" / А. Акіменко // 

День. - 2017. - № 161. - С. 11. 



"Розумний хаб" - це незалежний майданчик, де активні жителі зможуть працювати над ініціативами та 

проектами, спрямованими на розвиток рідного міста, яке, на переконання організаторів хабу, має 

називатися «Містом розумних». «Кістяком» втілення задуму стали громадські організації: Центр 

соціального партнерства, Громадський фонд «Суми» та Громадська організація «Місто розумних». 

Саме вони доклали чимало зусиль для того, щоб не лише залучити охочих до креативного кола, а й 

створити справді «вільний простір» для корисних ініціатив. 

 

Загальноосвітні школи м. Суми 
Рейтинг сумських шкіл 

Крупина М. Где в Сумах лучше учат : ежегодный рейтинг школ по итогам внешнего независимого 

тестирования показывает, какой уровень знань получают сумские дети в учебных заведениях / М. 

Крупина // Панорама. - 2017. - № 39 (20-27крупи сент.). - С. А12. 

За результатами ЗНО-2017 рейтинг шкіл очолила Класична Олександрівська гімназія. Вона ж потрапила 

в першу двадцятку у всеукраїнському рейтингу, зайнявши 19-е місце. 

Рейтинг шкіл м. Суми 
Рейтинг сумских школ // Ваш Шанс. - 2017. - № 37 (13-20 сент.). -  С. 12А. 

Інформаційний освітній ресурс склав рейтинг сумських шкіл за підсумками ЗНО 2017 року, в результаті 

якого Олександрівська гімназія вийшла на перше місце. 

 

Безоплатна правова допомога в Сумській області 
Поліщук І. Нюанси безоплатної правової допомоги : як і де безкоштовно проконсультуватись у юриста 

(адреси місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги) / І. Поліщук // Урядовий 

кур’єр. - 2017. - N 173 (16 верес.). - С. 9. 

У Сумській області на безоплатну вторинну правову допомогу мають право 4 місцевих центри, в тому 

числі в м. Суми - на вул. Покровській, 9/1. 

 

Сумський краєзнавець Олексій Ленський 
Сікорський А. Олексій Ленський: "Жоден з сучасних багатіїв ще не побудував ані дитячої лікарні, ані 

кадетського корпусу - невигідно" / А. Сікорський ; А. Сикорський // Панорама. - 2017. - № 41 (4-11 

окт.). - С. А12. 

Зустріч читачів з Олексієм Ленським відбулася в читальному залі міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Сумська міська централізована бібліотечна система 
Сикорский А. Библиотеки бессмертны : главный библиотекарь города - о взаимодействии книги и 

человека, библиотеки и читателя / А. Сикорский // Панорама. - 2017. - № 40 (27 сент.-4 окт.). - С. А8 : 

фото. 

Людмила Стадниченко напередодні Дня бібліотек розповіла, чим живе сучасна бібліотечна система 

міста, які зміни за останні роки сталися в організації та напрямках роботи, про проект "Золото рідного 

міста", який успішно реалізується вже сім років. 

 

Пишем и изучаем историю вместе : городская библиотека им. Т. Шевченко знакомила жителей с 

историей площади Независимости // Ваш Шанс. - 2017. - № 35 (30 авг.-6 сент.). -  С. 13А. 

 


