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Об’єднані територіальні громади Сумської області 
Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Сумської 

області : розпорядження КМ України від 20 груд. 2017 р. № 958-р // Урядовий кур’єр. - 2017. - 

№ 244 (27 груд.). - Орієнтир. - 2017. - № 47. - С. 11-12. 

 

Сумський міський бюджет – 2018 
Акулин А. Горбюджет-2018: а кому сейчас легко? : культуре, образованию и соцзащите 

на следующий год недодали средств на развитие / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2017. - № 51 (20-27 

дек.). - С. 14А, 15А. 

На засіданні міської ради було розглянуто звернення трьох керівників підрозділів - 

відділу культури, управління освіти і департаменту соцзахисту - з приводу недостатнього 

фінансування в 2018 році. Зокрема на міський відділ культури в проекті міськбюджету на 2018 

рік закладено коштів на 11 млн. грн. - менше, ніж в 2017 р. На потреби відділу освіти виділена 

та ж сума, що і в минулому році. Для терцентру "Берегиня" кошти за проектом бюджету 

виділяються менше, ніж в цьому є необхідність.  

Громадський бюджет м. Суми 

Громадський бюджет: кошти на ідеї сумчан // Панорама. - 2017. - № 53 (27 дек.-1 

янв.). - С. А9. 

У 2018 р. на реалізацію проектів сумчан планується виділити 9 млн. грн. Частина цієї 

суми буде спрямована на загальноміські проекти (3,6 млн. грн.), частина - на локальні (5,4 млн. 

грн.). 

 

Житловий фонд м. Суми у 2017 р. 
Затишок кожного : житловий фонд міста у 2017 р. суттєво оновився // Панорама. - 2017. 

- № 51 (13-20 дек.). - С. А12. 

В 2017 р. в м. Суми відремонтовано 72 двори, а за останні три роки приведено до ладу 

майже 300 прибудинкових територій. На проведення цих робіт з міського бюджету виділено 

понад 43 млн. грн. За кошти міського бюджету виконано капітальний ремонт 98 ліфтів. На 

освітлення міста було спрямовано майже 12 млн. грн. 

 

Соціально-економічний розвиток м. Суми 
Місто, що змінюється : у Сумах реалізуються 32 галузеві програми // Панорама. - 2017. 

- № 51 (13-20 дек.). - С. А12. 

Сумською міською владою у 2017 р. в м. Суми проводилася активна робота щодо 

підвищення іміджу міста. Головні результати - відкриття центру надання адміністративних 

послуг, реконструкція Театральної площі і інфраструктури міста, активний процес творення 

парципаторного бюджету. 

 

Акція протесту проти дій «Сумыгаз» 
Сикорский А. Газовый бандитизм : сумчане массово перекрывают уличное движение в 

ответ на отключение "Сумыгазом" газоснабжения в их домах / А. Сикорский // Панорама. - 

2017. - № 52 (20-27 дек.). - С. А1, А14. 

11-13 грудня в місті пройшли акції протесту з приводу відключення ПАТ «Сумигаз» 

газопостачання в їх будинках, що сталося без попередження, і з приводу установки газових 



лічильників. Було перекрито рух тролейбусів на кількох центральних вулицях. У відповідь на 

акцію депутати міськради обіцяли прийняти рішення. 

 

Молодіжне кредитування в м. Суми 
Павлова Л. Льготный кредит на квартиру : депутаты утвердили программу 

молодежного кредитования на 2018-2020 годы / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2017. - № 48 (29 

нояб.-6 дек.). - С. 6А. 

На сесії обласної ради затверджено регіональну програму молодіжного житлового 

кредитування на 2018-2020 роки. Молодіжне житлове кредитування (МЖК) в Сумській області 

працює з 2002 року. За останні 5 років молодим сім'ям було видано 54 кредити. З них за 

рахунок державного бюджету - 32, обласного - 6, міського бюджету Сум - 16. Всього за 

програмою МЖК власниками квартир стали більше 600 сімей в шести містах області : в Сумах 

введено в експлуатацію 9 будинків, в Глухові - 4, у Шостці - 2, у Конотопі, Кролевці та 

Недригайлові - по одному. 

 

Співбесіда з начальником відділу культури Сумської міської ради 

Н. Цибульською 
Шевченко Е. Наталія Цибульська: "Професійна команда - моя опора й віра, що нам під 

силу гори зрушити / Е. Шевченко // Панорама. - 2017. - № 52 (20-27 дек.). - С. А8. 

Співбесіда з Наталією Цибульською, начальником відділу культури Сумської міської 

ради, заслуженим працівником культури України. Наталія Олексіївна розповіла про свою 

роботу, про своїх вчителів і команду, з якою співпрацює всі ці роки. 

 

«Книга пам’яті» загиблих уродженців Сумщини в зоні АТО 
Поляченко А. Героям Слава : вышел в свет третий выпуск "Книги памяти" / 

А. Поляченко // Панорама. - 2017. - № 53 (27 дек.- 3 янв.). - С. А3. 

Перша «Книга пам'яті» вийшла у світ в 2015 році, друга - в 2016. У третьому випуску, 

що вийшов в 2017 р., розповідається про 136 жителів і уродженців Сумщини, які загинули в 

зоні АТО в 2014-2017 рр. Тираж книги 1000 примірників. 

 

Пам’ятка архітектури на Вільному лужку в м. Суми 
Макаренко А. С. Каким будет особняк на Вольном лужке? : архитекторы представили 

свое видение реставрации памятника архитектуры местного значения / А. С. Макаренко // Ваш 

Шанс. - 2017. - № 50 (13-20 дек.). - С. 7А. 

В кінці листопада в Сумах відбулося засідання консультативної ради з питань охорони 

культурної спадщини при управлінні культури Сумської ОДА, на якому архітектори, історики, 

краєзнавці обговорили можливість ремонту і реставрації пам'ятки архітектури місцевого 

значення – будинка, який не був зареєстрований в книгах періоду кінця XIX-початку ХХ 

століття і зберігся на вулиці Вільний лужок, 6. 

 

Молоді архітектори м. Суми 
Сумские проекты взяли первые премии : уровень архитектурной школы Сумщины 

отметили на международном смотре-конкурсе // Ваш Шанс. - 2017. - № 52 (27 дек.-3 янв.). - С. 

12А. 

В Івано-Франківську пройшов XXVI міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів 

випускників архітектурних вузів. Сумська архітектурна школа СНАУ була представлена на 

конкурсі трьома роботами бакалаврів архітектури в номінації «Громадські будівлі і споруди» і 

стали переможцями конкурсу. 

 

Пам’ятник «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» в м. Суми 



У Сумах відкрили пам’ятник всім загиблим за волю України // Ярмарок. - 2017. - № 51 

(21 груд.). - С. 3. 

В Сумах біля Андріївського храму УПЦ Київського патріархату було відкрито та 

освячено пам’ятний знак «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» протягом століть, 

виборюючи державність Україні. Ідея відкриття пам’ятника з’явилася у громади мікрорайону 

давно, а в життя вона була втілена завдяки старанням небайдужих – колишніх АТОвців, 

волонтерів, родичів загиблих українських бійців, представників міської та районної влади.  

 

Інклюзивна освіта в Сумській НВК № 16 
Хачатар’ян К. Інклюзивна освіта - шанс на успіх / К. Хачатар’ян // Сумщина. - 2017. - 7 

груд. (№ 49). - С. 10. 

Сумський НВК № 16 налічує 16 навчальних класів, десять з яких - інклюзивні. У таких 

кабінетах займаються 23 дитини з особливими освітніми потребами. Цього року в "Інклюзії" 

відкрили клас для дітей з затримкою психічного розвитку. Функціонує кабінет корекції з 

психологом, кабінет логопеда і ЛФК. Навчають дітей 29 спеціалістів. Минулого року на балансі 

НВК № 16 з’явився автобус. 

 

Сумські письменниці 
Анна Коршунова – переможець у номінації «Дитяча книга року BBC-2017» 

Кращу дитячу книгу написала сум’янка // Ярмарок. - 2017. - № 51 (21 груд.). - С. 1. 

«BBC Україна» оголосила переможців премії «Книга року BBC-2017», представленої в 

партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкцій та розвитку. 

Переможцем у номінації «Дитяча книга року BBC-2017» обрано книгу сум’янки «Комп і 

компанія» Анни Коршунової. 

Альбіна Батуріна - «Итальянские каникулы. Путевые заметки» 

Фурзенко Н. «Итальянские каникулы» Альбіни Батуріної / Н. Фурзенко // Ярмарок. - 

2017. - № 49 (7 груд.). - С. 2. 

19 листопада в бібліотеці ім. Т. Шевченка відбулася презентація нової (шостої) книги 

«Итальянские каникулы. Путевые заметки» Альбіни Батуріної. Альбіна Федорівна ділилася 

своїми враженнями, які знайшли відображення і в поезіях. 

 

Сумська журналістка М. Ситник про Польщю 
Шевченко О. Маргарита Ситник: "Нам - українцям - бракує, на мій погляд, почуття 

власної гідночті та самоцінності" / О. Шевченко // Панорама. - 2017. - № 53 (27 дек.-1 янв.). - С. 

А5. 

Спецкореспондент каналу "1+1" у Варшаві, сумчанка Маргарита Ситник розповідає про 

віртуальний міст, який прокладається між Сумщиною і Польщею, про досвід реформ поляків, 

що може стати в нагоді українцям. Маргарита закінчила Сумський педуніверситет, працювала 

на ТРК «Відікон», в газеті "Панорама", на телеканалі СТБ і «1+1» у Київі. Третій рік вона живе 

у Польщі.  

 

Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
Шевченко О. Оселя турботи й надії / О. Шевченко // Панорама. - 2017. - № 50 (6-13 

дек.). - С. А4. 

1 грудня Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів відзначив свій 

ювілей - 25-років з дня заснування. Його діяльність почалася у 1990 році з невеличкого Центру 

для дітей з ДЦП при Сумській міській лікарні. Ідея створення закладу належала лікарю-

неврологу О. Шовкопляс та батькам В. Богатир та С. Горкавенко. 

 


