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Нагородження військових АТО в м. Суми  

Вовк А. Нагороди від громадськості / А. Вовк // Сумщина. - 2017. - 26 січ. (№ 4). - С. 3.  

Громадські активісти провели нагородження військових АТО та волонтерів відзнаками 

громадської організації "Всеукраїнське об’єднання громадян "Країна".  

Бюджет м. Суми на 2017 рік  

Завадский А. Горбюджет на 2017 год откорректировали : Сумам увеличили 

образовательную субвенцию и дали компенсацию за льготный проезд АТОшников / А. 

Завадский // Ваш Шанс. - 2017. - № 1 (4-11 янв.). - С. 2А.  

Обсяг міської казни збільшився на 121,6% — це освітня субвенція і субвенція на виплати 

за пільговий проїзд учасників АТО.  

Карпенко Е. Сумские улицы получат новые указатели : на эти цели гор. власть заложила 

140 тыс., но эту цифру планирует увеличить / Е. Карпенко // Ваш Шанс. - 2017. - № 4 (25 

янв.-1 февр.). - С. 5А.  

Керівництво міста пропонує терміново замінити покажчики вулиць і збільшити суму (146 

тис. грн.), виділену на цю процедуру.  

У нас — самый прозрачный бюджет? : по результатам всеукраинского мониторинга Сумы 

стали лидером // Ваш Шанс. - 2017. - № 3 (18-25 янв.). - С. 4А.  

За результатами моніторингу, який провела громадська організація "За прозорі міські 

бюджети" в 31 місті України, Суми опинилися на першому місці.  

Єдиний внесок для підприємців м. Суми  

Чернов В. Від бізнесу відмовився кожен десятий / В. Чернов // Голос України. - 2017. - № 

9 (18 січ.). - С. 6.  

Коротко. Сумські підприємці масово згортають свою діяльнісь, головна причина — з 1 

січня треба щомісячно платити 704 грн. соціального внеску.  

Співробітництво сумського машино будівництва з Іраком  

Вертіль О. Сумських машинобудівників чекають в Іраку / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 

2017. - № 4 (11 січ.). - С. 3.  

Колектив Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання став першим 

підприємством Східної Європи, яке отримало статус схваленого постачальника в Ірак. Про 

перспективи підприємства.  



Штеба Н. СНПО — первое в Восточной Европе получило статус одобренного поставщика 

в Ираке / Н. Штеба // Ваш Шанс. - 2017. - № 1 (4-11 янв.). - С. 6А.  

Сумське машинобудівне підприємство отримало статус схваленого постачальника в 

Міністерстві нафти Іраку.  

Розвиток «зеленої» економіки в м. Суми  

Вертіль О. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" / О. Вертіль 

// Урядовий кур’єр. - 2017. - № 18 (31 січ.). - С. 6.  

Інтерв’ю завкафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського держуніверситету 

Леоніда Мельника про "зелену" економіку, яка повинна замінити так звану буру, різницю 

між ними і які проблеми розв’язує такий перехід? Про особливості "зеленої" енергетики, 

місце в цих процесах України, про Сумський державний університет.  

«Зелена» економіка — це не тільки альтернативні джерела енергії. Її магістральний шлях 

— тотальна дематеріалізація виробництва і споживання продукції, тобто радикальне 

зниження матеріаломісткості та енергоємності економічних процесів.  

Номінанти проекту газети «Панорама» «Топ-50» в м. Суми  

Люди и добро // Панорама. - 2017. - № 2 (4-11 янв.). - С. А12-А13.  

Газета «Панорама» презентувала повний список номінантів проекту «Топ-50" — найбільш 

корисних і значущих людей Сумщини за 2016 рік та їх справ, які допомогли покращити 

життя міста.  

Стасова И. Мартышкин труд : события и личности, которые запомнились в 2016 году / И. 

Стасова // Панорама. - 2017. - № 2 (4-11 янв.). - С. А4-А5.  

Про ключові події, що сталися в місті, і людях, які зіграли в цьому певну роль.  

Медична реформа в м. Суми  

Луговий В. Лікарні об’єднують? / В. Луговий // Сумщина. - 2017. - 26 січ. (№ 4). - С. 9.  

Нарада з питань медичної реформи, об’єднання лікарень.  

Павлова Л. Скорая в Сумах модернизируется : центр экстренной помощи — с современной 

диспетчерской и комфортными гаражами / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2017. - № 1 (4-11 

янв.). - С. 7А.  

У екстреної служби з'явився єдиний операційно-диспетчерський центр, серцеві діагнози 

ставляться на відстані, капітально відремонтовано гараж для 26 санітарних авто.  

Вертіль О. "Містяни будуть здоровими, якщо буде здоровою медицина" / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр. - 2017. - № 1 (січ.). - С. 6.  

Інтерв’ю заступника Сумського міського голови Степана Пака про сьогоднішній день 

медицини міста Суми, про реформування галузі і її перспективи.  



оціальний проект «Посмішка, що не має ціни» в м. Суми  

"Улыбка, которая не имеет цены" : проект поможет детям, оказавшимся в сложных 

обстоятельствах // Ваш Шанс. - 2017. - № 3 (18-25 янв.). - С. 13А.  

У січні стартував соціальний проект, метою якого є надання допомоги дітям з сімей 

переселенців і учасників АТО.  

Постолатій С. "Посмішка, що не має ціни" / С. Постолатій // Сумщина. - 2017. - 19 січ. (№ 

3). - С. 2.  

Організатори — громадська організація "Самаритянин" та Сумський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді презентували соціальний проект "Посмішка, що 

немає ціни".  

Благодійні акції в м. Суми  

Старосельский В. Креативная фотоакция от ЦНТТМ : юные студийцы фотографировали 

сумчан, а те жертвовали на детдом / В. Старосельский // Ваш Шанс. - 2017. - № 5 (1-8 февр.). 

- С. 23А.  

Про багаторічну співпрацю фотостудії "Ми", яка організовує благодійні акції, і міського 

дитячого будинку.  

Тролейбусні екскурсії по м. Суми  

Ткач В. В Сумах появился Electro Lector : привычный маршрут троллейбуса стал 

необычной экскурсией по городу / В. Ткач // Ваш Шанс. - 2017. - № 3 (18-25 янв.). - С. 13А.  

«Молодіжний банк ініціатив» запросив жителів і гостей обласного центру на екскурсію в 

тролейбусі. У ролі екскурсоводів виступили самі організатори.  

Спортсмени Сумщини в 2016 році  

Поляченко А. С ловкостью обезьяны : итоги-2016 - [спорт] / А. Поляченко, А. Гринка // 

Панорама. - 2017. - № 2 (4-11 янв.). - С. А12-А13.  

Про перемоги і невдачі спортсменів Сумщини.  

Димов Д. Победы и достижения сумчан / Д. Димов // Ваш Шанс. - 2017. - № 1 (4-11 янв.). 

- С. 17А.  

У 2016 році спортсмени - наші земляки, які брали участь в чемпіонатах світу, України і 

Європи, завоювали багато призових місць і медалей. Стаття нагадує про основні з них.  

Вертіль О. У футбольні "Суми" вкладають китайські інвестиції / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. - 2017. - N 16 (27 січ.). - С. 

16.  

У Сумах підписано меморандум, який передбачає передачу футбольного клубу "Суми" 

китайській інвестиційній компанії, про новий тренерський штаб команди.  



Перепоховання Олександра Олеся  

Александрова Б. Нетриумфальное возвращение : почему в Чехии выбросили из могилы 

кости известного пота - уроженцы Сумщины / Б. Александрова // Ваш Шанс. - 2017. - № 2 

(11-18 янв.). - С. 6А.  

3 січня без попередніх переговорів в Празі були примусово ексгумовані останки відомого 

українського поета, уродженця Белопольщіни Олександра Олеся (Кандиби) і його дружини.  

Вечорка С. Зажурилось Білопілля / С. Вечорка // Сумщина. – 2017. - № 5 (2 лют.). - С. 5.  

В Україні перепоховають українського поета О. Олеся та його дружину.  


