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Сумський обласний бюджет м. Суми 
 Стасова И. Бюджетный рацион : областной бюджет на 2017 год составит 5,72 млрд грн. / И. Стасова // 

Панорама. - 2017. - № 4 (18-25 янв.). - С. А4. 

Велика частка видатків обласного бюджету йтиме на бюджетну сферу: на охорону здоров'я 714 млн грн 

(44%) і освіту - 525 млн грн. (32%). Вперше до обласного бюджету буде надходити субвенція з державного 

бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань і для підтримки 

осіб з особливими освітніми потребами. 

 

Фінансування КП «Аеропорт «Суми»» 
 Аеропорт "Суми" просить допомоги // Сумщина. - 2017. - 23 лют. (№ 8). - С. 2. 

На засіданні комісії з питань спільної власності територіальних громад та приватизації розглянули 

збільшення фінансування КП «Аеропорт «Суми»». 

 

Громадські комісії в м. Суми 
 Акулин А. Разжаловали в рядовые / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2017. - № 9 (1-8 марта). - С. 8А. 

Громадські комісії при міській раді перестали бути експертними, стали називатися - громадські комісії. 

 

Благоустрій прибудинкових територій власників ОСББ в м. Суми 
 Демидов И. Придомовая территория: соседи против? : по мнению архитекторов, решить эту проблему 

может только проект, разработанный для квартала / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2017. - № 7 (15-22 февр.). -  С. 

11А. 

Про благоустрій прибудинкової території власників ОСББ. 

 

Міські та Всеукраїнські проекти в м. Суми 
Молодіжний проект «Шлюб за добу» в м. Суми 

 Павлова Л. Первые две пары сказали "Да!" : в Сумах на День влюбленных стартовал пилотный 

проект "Брак за сутки" / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2017. - № 8 (22 февр.-1 марта). - С. 11А. 

Проект "Шлюб за добу" реалізує Сумський обласний науково-методичний центр культури та мистецтва. 

Мультімедійний соціальний проект «Переможці» в м. Суми 

 Тусина А. Победить и выстоять! : проект VIVA! "Переможці" впервые представят в Сумах Соломия 

Ветвицкая и ветераны АТО / А. Тусина // Панорама. - 2017. - № 11 (8-15 марта). - С. А18. 

"Переможці" - мультімедійний соціальний проект ТСН і журнала "Viva", що розповідає про життя 

дивовижних людей. Учасники проекту - ветерани АТО, які втратили на війні на сході країни частини тіла, але 

не втратили силу духу. В цьому році Суми стануть першим містом, з якого почнеться оновлений тур 

"Переможців". Спонсором проекту є громадський фонд "Суми". 

Всеукраїнський проект "Кольоровий світ дитинства".Сумська художниця А. Черненко 

Шолудько Я. Ангели, які літають / Шолудько Я. // Сумщина. - 2017. - 16 лют. (№ 7). - С. 12. 

В рамках Всеукраїнського проекту "Кольоровий світ дитинства", відбулася презентація кольорових 

ілюстрацій у Сумській міській клінічній дитячій лікарні Св. Зінаїди сумської художниці А. Черненко. 

Молодіжні проекти в м. Суми 

 Димов Д. Что ждет сумскую молодежь в 2017-м? : кто победил в городском конкурсе молодежных 

проектов и куда пойдут 500 тысяч? / Д. Димов // Ваш Шанс. - 2017. - № 6 (8-15 февр.). - С. 22А. 

З 2016 були втілені в життя 16 проектів на суму 405 798 грн. У 2017 році за рішенням комісії визначено 14 

проектів-переможців, на втілення яких виділено 339 157 грн. 

 



Стартап-центр в м. Суми 
 Вертіль О. "Для випускників, які хочуть розпочати власний бізнес, і створено стартап-центр" / 

О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2017. - № 35 (23 лют.). - С. 4. 

Про перші кроки стартап-центру (у перекладі з англійської — це початок зростання, середовище, де ідеї 

стають реальністю), створеного при Сумському аграрному університеті. Він об’єднує 12 творчих груп, які 

враховують переваги й недоліки сучасного сільського бізнесу.  

 

Громадська організація «Громадський фонд «Суми»» 
 Річний звіт - 2016 : [громадського фонду "Суми"] // Панорама. - 2017. - № 7 (8-15 февр.). - С. А6-А7. 

Звіт громадської організації "Громадський фонд "Суми"". 

 

Програма розвитку парку ім. І. М. Кожедуба в м. Суми 
 Стасова И. Есть где разгуляться : в Сумах займутся городским парком и Театральной площадью / 

И. Стасова // Панорама. - 2017. - № 7 (8-15 февр.). - С. А4. 

21 грудня на сесії Сумської міської ради прийнято програму розвитку головного парку міста - парку ім. І. М. 

Кожедуба.  Обласна влада ініціює надання театру ім. Щепкіна статусу національного і в зв'язку з цим 

пропонує впорядкувати прилеглу територію. 

 

Сумський обласний центр служби крові 
 Кратова И. Мировые стандарты качества - в Сумах :  СОЦСК - первый в Украине, получивший 

сертификат ISO 9001:2015 / И. Кратова // Ваш Шанс. - 2017. - № 11 (15-22 марта). - С. 4А. 

Приватне підприємство вкладає гроші в модернізацію центру служби крові, завдяки чому цей центр - кращий 

в Україні, а Суми стали справжньою донорської столицею. 

 

Відкриття пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні в м. Суми 
Луговий В. "Мамо, не плач - я повернусь весною..." / В. Луговий // Сумщина. - 2017. - 23 лют. (№ 8). - 

С. 1. 

В Сумах вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та учасників війни на Донбасі. 

Відбулося відкриття пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні. 

 

Палац культури Фрунзе в м. Суми 
 Евдокимова Е. Культурная консервация / Е. Евдокимова // Панорама. - 2017. - № 10 (1-8 марта). - С. 

А4. 

Палац культури Фрунзе може припинити свою діяльність, якщо його приміщення не перейде в комунальну 

власність. У палаці культури на сьогоднішній день працюють 23 творчих колективи - це близько 1000 осіб, є 

30 репетиційних залів, зал для глядачів на 560 місць. 

 Ростоцкая В. Дворец культуры законсервируют? : захочет ли город вместо ремонта "Романтики" 

вложить средства в покупку ДК? / В. Ростоцкая // Ваш Шанс. - 2017. - № 9 (1-8 марта). - С. 4А. 

 

Сумська обласна організація спілки народних майстрів 
 Калиниченко В. Народных мастеров - в Красную книгу? : сколько еще продержатся умельцы на 

одном энтузиазме, без поддержки? / В. Калиниченко // Ваш Шанс. - 2017. - № 8 (22 февр.-1 марта). - С. 22А. 

Традиційні народні промисли зберігаються зусиллями самих майстрів. На прес-конференції, присвяченій 25-

річчю обласної організації спілки народних майстрів, обговорювалася тема виживання цього виду діяльності. 

 

Старі і нові назви міста Суми 
 Луговий В. Сумська декомунізація: процес триває / В. Луговий // Сумщина. - 2017. - 23 лют. (№ 8). - 

С. 5. 

Таблиця зі старими і новими назвами вулиць міста.  

 

Революція Гідності в м. Суми  



 Кленівський  Л. Сумщина у вирі Революції Гідності / Л. Кленівський  // Сумщина. - 2017. - 23 лют. 

(№ 8). - С. 1,4-5. 

Події кінця 2013 - початку 2014 року в Сумах та Києві. 

 

Олег Медуниця про Евромайдан 
 Павлюков А. Олег Медуниця: "Євромайдан створив нову політичну націю" / А. Павлюков // 

Панорама. - 2017. - № 9 (22 февр.-1 марта). - С. А11. 

Олег Медуниця розмірковує про наслідки Майдана. 

 

 

Пароплав «П. І. Харитоненко» 
 Кудинов Д. Как "П. И. Харитоненко" ходил по Волге : уникальный пароход имени нашего 

знаменитого земляка был спущен на воду еще при его жизни / Д. Кудинов // Ваш Шанс. - 2017. - № 7 (15-22 

февр.). - С. 22А. 

Пароплав був спущений на воду ще при житті П. І. Харитоненка. Він був здатний за 23 години подолати 

відстань від Царицина до Астрахані вниз за течією і за 32 год 30 хв в зворотному напрямку з урахуванням 

зупинок. Вражали і розміри корабля - довжина 87,80 м, ширина - 9,80 м, висота борту - 3,53 м при осаді 2,2 м. 

Екс-«П.І.Харітоненко», а потім «Володимир Ульянов-Ленін» довгі роки перевозив по Волзі вантажі і 

пасажирів. Списали «сормовця» зі складу цивільного флоту лише в 1965 році. 

 

 


