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Сумський міський бюджет 2018 р. 
Акулин А. Бюджет Сум: "лучшее", конечно, впереди : на медреформу, зарплату учителям и 

льготный проезд средств свободного остатка не хватило / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2018. - 

№ 13 (28 марта-4 апр.). - С. 15А. 

Вільний залишок міського бюджету на 1 січня 2018 року склав 136 млн. грн., що майже в два 

рази менше, ніж було в минулому році. Планово-бюджетна депутатська комісія поставила на 

Дається перелік фінансування підприємств і організацій, які потребують цього в першу - це 

КП «Електроавтотранс», освіта і медична реформа, житлово-комунальне господарство і стан 

доріг. 
  

Охорона здоров’я в м. Суми 
Медична реформа в м. Суми 

Гончарук Н. Справок не даем : в поликлиниках упразднили справки и вызовы на дом / 

Н. Гончарук // Панорама. - 2018. - № 12 (21-28 марта). - С. А4. 

З 13 березня набув чинності Указ МОЗ України № 157 від 26 січня 2018 р., який скасував ряд 

форм первинної облікової документації і започаткував перехід на цивілізовану модель 

виклику лікарів додому. 

 

Павлова Л. Вопросов больше, чем ответов : что, согласно медреформе, ожидает врачей и 

пациентов Сум с 1 июля? / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - № 10 (7-14 марта). - С. 12А. 

Згідно медичній реформі медичні центри в Сумах, як комунальні некомерційні підприємства, 

створюватимуться з нуля. В Сумах їх буде два (на правому та лівому березі Псла). У 

підсумку в складі центру № 1 буде сім амбулаторій, які обслуговують 131 870 сумчан. Шість 

амбулаторій центру № 2 буде надавати первинну допомогу 135796 городянам. 

 

Династія лікарів Сміянових в м. Суми 

ЛОРдинастия Смеяновых // Панорама. - 2018. - № 9 (28 февр.-7 марта). - С. А7. 

Три покоління лікарів Смеянових створили в місті інноваційний ЛОР-центр, в якому 

спільними зусиллями впроваджують нові методи діагностики ЛОР-захворювань і 

практикують нові технології лікування. 
 

Соціальний захист в м. Суми 
Павлова Л. Соцзаказ-2018: новые направления / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - № 13 (28 

марта-4 апр.). - С. 13А. 

В Сумській області працює програма соцзамовлення по залученню громадських підприємців 

до надання соціальних послуг. Робота ведеться за чотирма напрямками: соціальний супровід 

пацієнтів-наркоманів; надання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО і членам їх 

сімей; надання інформаційних послуг учасникам АТО і організація змістовного дозвілля 

дітей та молоді в позашкільний час. Найбільш плідно співпрацюють ГО «Клуб «Шанс» з 

обласним наркодиспансером і громадський фонд «Суми». 
 
 

Юридичний факультет СНАУ 



Вертіль О. "Існує суспільний запит на нову ідеологію та новий імідж суду" / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр. - 2018. - N 55 (22 берез.). - С. 5. 

Декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету Світлана 

Запара розповідає про досвід роботи та освітні особливості юридичного факультету СНАУ 

порівняно з іншими вишами України, правове забезпечення АПК, участь колективу вишу в 

різних міжнародних проектах. 
 

Інклюзивна освіта на Сумщині. Марина Порошенко 
Інклюзивна освіта: тепер по-новому // Сумщина. - 2018. - 29 берез. (№ 13). - С. 1. 

У ході візиту до Сумщини Марина Порошенко та голова Сумської ОДА Микола Клочко 

підписали меморандум про долучення області до національного проекту Благодійного фонду 

Порошенка "Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації", який реалізується у співпраці з 

Міністерством освіти і науки. За офіційними даними, наразі у Сумській області працює лише 

54 інклюзивні школи, де навчається 127 учнів з особливими освітніми проблемами. 
 

Талановита молодь Сумських навчальних закладів 
 

Наталія Квасова 

Летова Л. В Дубай — изучать архитектуру : сумчанка Наталья Квасова вошла в тридцатку 

талантливых счастливых счастливчиков / Л. Летова // Ваш Шанс. - 2018. - № 11 (14-21 

марта). - С. 15А. 

Студентка будівельного факультету СНАУ Наталія Квасова після участі в освітньому проекті 

"Архітектор 2018", який проводив благодійний фонд Бориса Колесникова, виграла поїздку в 

архітектурний тур в Дубай. Проект будівлі, наданий студенткою — це оригінальний за 

архітектурним рішенням розважальний центр. Наталія подає великі сподівання на майбутнє. 
 

Юлія Супрун 

Юная сумская ученая представит Украину на Intel ISEF 2018 в США // Ваш Шанс. - 2018. - 

№ 11 (14-21 марта). - С. 18А. 

Учениця 11 класу Сумської школи № 10 створила унікальну математичну розробку і 

отримала право представляти Україну у всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу 

науково-технічної творчості школярів в США. 
 

Директор Сумської МЦБС Л. М. Стадниченко 
Вертіль, О. "За останні 30 років у Сумах не закрили жодної бібліотеки" : [інтерв’ю] / 

О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 56 (23 берез.). - С. 7. 

Інтерв’ю директора Сумської міської централізованої бібліотечної системи Стадниченко  

30 років тому на посаду директора Сумської централізованої бібліотечної системи було 

призначено Людмилу Стадниченко — досвідченого фахівця і невтомного організатора 

бібліотечної справи. В бесіді з кореспондентом «Урядового кур’єру» вона розповіла про 

контингент читачів, про особливості роботи в обслуговуванні читачів бібліотек-філій № 3, 9, 

17, співпрацю з міською владою та іншими культурно-мистецькими підрозділами обласного 

центру. 
 

Сумчанин, учасник АТО Максим Громов 
Вертіль, О. Земні висоти Максима Громова [Текст] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - 

№ 45 (6 берез.). - С. 4. 

Стаття про Максима Громова — сумчанина, учасника АТО. Після демобілізації він відвідував 

курси "Основи малого підприємництва" від міського центур зайнятості, а після навчання 

започаткував досить рідкісну власну справу - зйомку з квадрокоптера.  



 

Сумський паралімпієць Віталій Лук’яненко 
Сумчанин - чемпион Паралимпиады : уроженец Сум стал первым украинцем — чемпионом 

зимних игр в Южной Корее // Ваш Шанс. - 2018. - № 11 (14-21 марта). - С. 19А. 

Сумчанин Віталій Лук'яненко (виступає за Харківщину) виграв біатлонну гонку на 7,5 км для 

людей з вадами зору на зимових іграх в Південній Кореї. 
 

Олег Габ — про міську програму «Місто Суми —  

територія добра і милосердя» 
Гончарук, Н.  Олег Габ: "Люди на инвалидных колясках уж и не такие другие - у них такие 

же права, как у всех" / Н. Гончарук // Панорама. - 2018. - № 12 (21-28 марта). - С. А7. 

Олег Габ - керівник громадської організації інвалідів «Рука допомоги», радник губернатора 

Сумської області з питань людей з інвалідністю - розповів про роботу своєї організації, про 

ступінь комфортності інвалідів-візочників на вулицях міста.  Акцентував увагу на те, що 

міська програму «Місто Суми - територія добра и милосердя», дозволяє будівництво пандусів 

в своїх будинках. 
 

Сумське товариство Червоного хреста 
Гончарук Н. Игорь Шаповал : "Чем больше мы объединяемся, тем легче справиться с 

проблемой" / Н. Гончарук // Панорама. - 2018. - № 10 (7-14 марта). - С. А8. 

Голова Сумської обласної організації Товариства Червоного хреста України Ігор Шаповал 

розповів про роботу своєї організації, яка нарівні з МНС і медиками надає допомогу людям, 

корті потрапили в екстремальну ситуацію. 
 

Виставка експонатів з колекції Оскара Гансена  

в Сумському художньому музеї ім. Н. Онацького 
Вертіль, О. "Стара колекція - джерело створення музею" [Текст] / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. - 2018. - № 52 (17 берез.). - С. 80. 

В Сумах рівно 100 років тому, коли до міста над Пслом із Києва перевезли частину зібрання 

відомого колекціонера, яке після націоналізації в 1919-му стало основою сучасного 

художнього музею. Зараз в Сумському художньому музеї імені Н. Онацького відкрилася 

виставка експонатів з колекції відомого колекціонера 
 

Сумська письменниця Анна Коршунова 
Шевченко О. Анна Коршунова: "На мій погляд, якісні краєзнавчі видання для дітей - це 

потужна зброя в інформаційній війні" / О. Шевченко // Панорама. - 2018. - № 11. – С. А13. 

Нещодавно в Агенції промоції «Суми» відбулася презентація книжки Анни Коршунової    

«Маленькі історії казкового міста». Письменниця розповіла, як створювалися ці оригінальні й 

зворушливі казкові оповідання. 
 

25 фестиваль органної та камерної музики "Organum 18" в м. Суми 
Летова Л. Активная Электра и пузырьки шампанского : киевляне открыли 25-й "Органум" и 

подарили настоящее музыкальное удовольствие / Л. Летова // Ваш Шанс. - 2018. - № 13 (28 

марта-4 апр.). - С. 23А. 

20 березня відкрився XXV фестиваль органної та камерної музики "Organum 18". Це був 25-й 

Organum, 50-й музичний фестиваль в Сумах і 55-й в Україні. 
 

Фотовиставка «Доброволець» в конгрес-центрі СумДУ 
Репецька В. День добровольця у Сумах / В. Репецька // Сумщина. - 2018. - 22 берез. (№ 12). - 

С. 1. 



В конгрес-центрі СумДУ відкрилася фотовиставка "Доброволець". На виставці представлено 

50 робіт, на яких зображено події в зоні бойових дій в АТО та фронтове життя наших 

захисників. 
 

Сумчанин Артем Гарін — рекордсмен в номінації «Людських досягненнях» 
Вертіль О. Сумчанин розширив знання про число π / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - 

N 55 (22 берез.). - С. 16. 

(Шифр в БД УК1/2018/55) 

27-річний Артем Гарін встановив третій особистий і черговий національний рекорд у 

номінації «Людські досягнення» із запам’ятовування цифр після коми числа Пі. 

 


