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Сумський міський бюджет 
 Завадский А. Город останется с пустыми карманами : на этой неделе горсовет 

распределит все 300 млн грн свободного остатка средств горбюджета / А. Завадский // Ваш 

Шанс. - 2017. - № 14 (5-12 апр.). - С. 2А. 

З 268,5 млн. грн. вільного залишку більшу частину коштів міського бюджету виконком 

Сумської міської ради направив на ремонт доріг і тротуарів, капітальне будівництво і сферу 

ЖКГ. 

Бюджет участі в Сумах 
 Демидов И. Народные проекты: на старт! : в Сумах определились с графиками 

выполнения работ по инициативам общественного бюджета / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - 

№ 16 (19-26 апр.). - С. 6А. 

Протягом 2016 року міською владою будуть реалізовані шістнадцять проектів в рамках 

бюджету участі. Це шість загальноміських проектів на 2 млн. грн. і десять локальних на 3 млн. 

грн.  

 

Проект міськради  «Про статут територіальної громади міста Суми» 
 Демидов И. Сумчанам не до устава города? : на обсуждение изменений, в том числе и 

финансовых, пришли всего несколько человек / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 15 (12-19 

апр.). - С. 8А. 

Міська влада запросила сумчан взяти участь в обговоренні проекту рішення міськради "Про 

статут територіальної громади міста Суми". Найбільш спірні і резонансні питання, що 

стосуються життя міста, були винесені на слухання міської ради. 

 

Новий заступник міського голови Ольга Волошина 
 У мэра Сум - новый заместитель // Ваш Шанс. - 2017. - № 13 (29 марта-5 апр.). - С. 5А. 

Заступником міського голови з питань сфери освіти, культури та охорони здоров'я призначена 

колишній директор школи № 3 Ольга Волошина. 

 

Лібертанський форум в м. Суми 
 Моша С. Вільній Україні - вільну економіку / С. Моша // Сумщина. - 2017. - 13 квіт. (№ 

15). - С. 3. 

У Сумах пройшов Лібертаріанський форум. Йшлося про економічні реформи, політичні 

тенденції і громадянські свободи.  

Лібертаріанство – це політична філософія, що просуває ідею індивідуальної свободи ті 

мінімізації розміру державного апарату. 

 

Доступні ліки в Сумах 
 Доступні ліки: 130 аптек в області // Сумщина. - 20 квіт. (№ 16). - С. 4. 

Взяти участь у програмі «Доступні ліки» зголосилися 34 суб’єкти господарювання, всього це 

130 аптек, з них 58 – в обласному центрі. Двічі на місяць буде проходити відшкодування 

відпущених ліків. 



Сумська «Клініка, дружня до молоді» 
 Ладна О. Коли даєш промені світла в житті іншим... / О. Ладна // Сумщина. - 2017. - 13 

квіт. (№ 15). - С. 5. 

Спеціалісти "Клінік, дружніх до молоді" сумських дитячих лікарень провели спільний захід до 

Всесвітнього дня здоров’я, присвячений синдрому емоційного вигорання. Серед запрошених 

були працівники Сумського міського центру соціальних служб, психологи Сумського 

міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних покарань, нарколог КЗ СОР 

«Обласного наркологічного диспансеру». Обговорення теми відбулося на базі КУ «СМКДЛ Св. 

Зінаїди». 

 

Програма підтримки дітей-сиріт в м. Суми 
 Винниченко А. Наставники для сирот : уполномоченный президента Украины по 

правам детей Николай Кулеба посетил Сумы с целью внедрения в Сумской области новой 

программы поддержки детей-сирот / А. Винниченко // Панорама. - 2017. - № 16 (12-19 апр.). - 

С. А5. 

Мета програми - привити дітям навички проживання в суспільстві поза інтернату. За кожним 

вихованцем буде закріплений волонтер, який в свою чергу пройде спеціальне навчання. 

 

Театральна площа в м. Суми. Музейний комплекс 
 Сикорский А. Чего хочет Театральная площадь : новости реализации идеи "Музейного 

комплекса": реанимация или прорыв на новый уровень / А. Сикорский // Панорама. - 2017. - № 

16 (12-19 апр.). - С. А2. 

Театральну площу планується повністю реорганізувати. Проект буде довгостроковим. 

Комплекс буде мати назву Музейний квартал. 

 

Сумський театр юного глядача 
 Касаткина А. Віктор Кулемза: "Наш ТЮГ - унікальний" / А. Касаткина // Панорама. - 

2017. - № 14 (29 марта-5 апр.). - С. А14. 

Директор Театру юного глядача Віктор Кулемза розповів про здобутки, досягнення, плани і 

проблеми театру. 

 

Театральний фестиваль «Чехов фест» в Сумах 
 Тусина А. Ювілейний і рекордний : / А. Тусина // Панорама. - 2017. - № 15 (5-12 апр.). - 

С. А14. 

V Всеукраїнський театральний фестиваль "Чехов фест" відзначив свій ювілей і заручився 

підтримкою міністра культури України. Фестиваль тривав протягом тижня. 

 

Озеро Чеха в м. Суми 
 Карпенко Е. Озеру Чеха - заповедный статус! : спасти его можно, только избавившись 

от коммерции на берегах и остановив застройку / Е. Карпенко // Ваш Шанс. - 2017. - № 15 (12-

19 апр.). - С. 7А. 

Активісти пропонують надати озеру Чеха і прибережній території загальною площею близько 

40 га статус об'єкту природно-заповідного фонду. 
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