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Бюджет міста Суми 
Акулин А. Куда город потратит 3,3 миллиарда? / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2017. - № 52 

(27 дек.-3 янв.). - С. 7А, 11А. 

Видаткова частина бюджету Сум на 2018 рік запланована в сумі 3,3 млрд. грн., на спецфонд - 

471,5 млн. грн. (в т. ч. на бюджет розвитку - 399,4 млн. грн.). На соціальне спрямування бюджету 

передбачена витрата 73%. 

 

Містобудівний кадастр м. Суми 
Демидов И. Градостроительный кадастр - теперь доступен : на сайте мерии в тестовом режиме 

запустили новый ресурс, позволяющий ориентироваться в Сумах / И. Демидов // Ваш Шанс. - 2018. 

- № 4 (24-31 янв.). - С. 4А. 

У Сумах в тестовому режимі запрацювала геоінформаційна система «Містобудівний кадастр 

м. Суми». Геопортал включає публічну кадастрову карту Сум, Генеральний план Сум (зі змінами), 

план зонування територій, схему планувальних обмежень, історико-архітектурний опорний план 

(основне креслення); території і зони охорони пам'ятників археології і археологічних об'єктів, 

розташованих в межах Сум. 

 

Культурне життя м. Суми в 2017 році 
Прощай Петух! // Панорама. - 2018. - № 1 (3-10 янв.). - С. А6-А7. 

Про події в культурному житті міста, які відбулися в 2017 році. Цей рік запам'ятався місту 

Суми безліччю різноманітних заходів: це виставки, презентації, перфоманси, фестивалі, театральні 

прем'єри і концерти зірок зі світовим ім'ям, а також традиційні «Сурми України», «Ніч музеїв», 

«Чеховфест». 

 

Дитячі заклади м. Суми 
Харчування в навчальних закладах м. Суми 

Акулин А. Как кормят детей в Сумах? : в городских детсадах нормы питания выполняются на 

68 %, в школах - на 93 % / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2018. - № 2 (10-17 янв.). - С. 9А. 

В Сумах створено комісію з перевірки організації якості харчування в навчальних закладах 

міста. За результатами перевірки виявлено, що норми харчування дітей, що встановлені законом, в 

повному обсязі не виконуються ні в одній установі. Так норми харчування в школах виконуються 

на 93%, в дитячих садках - на 68%. 

 

Клуб «Юний кінолог» в м. Суми 

Вертіль О. «Юний кінолог» запрацював у Сумах / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 6 

(11 січ.). - С. 32. 

В м. Суми за ініціативою і під керівництвом обласної поліції почав працювати клуб «Юний 

кінолог», в якому можуть безкоштовно відвідувати заняття юні сумчани від 7 до 17 років. 

 

Дитячий садок «Яблунька» в м. Суми 

Вертіль О. «Яблунька» зустрічає дітлахів / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 10 (17 

січ.). - С. 20. 

У мікрорайоні Хіммістечко м. Суми введено в дію другу чергу дитячого садка «Яблунька», 

який відповідає будівельним, санітарним та побутовим нормам. Як повідомив Сумський міський 

голова Олександр Лисенко, на будівництво та оснащення дитячого закладу з міського бюджету 

депутати виділили 8,5 мільйона гривень.  



 

Сумський письменник Олександр Вертіль 
Данилець О. Урожайний рік власкора «Урядового кур’єра» / О. Данилець // Урядовий кур’єр. - 

2017. - № 245 (28 груд.). - С. 16. 

Кореспондент газети «Урядовий кур'єр» Олександр Вертіль став лауреатом Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за поетичну і перекладацьку творчість, 

збірку віршів братів Бурлюків «Тонкофінгерпринт». 

Вийшла друком книжка Олександра Вертіля «Володимир Голубничий: 20 кілометрів до 

тріумфу». Книжку презентували 22 грудня у Сумському легкоатлетичному манежі напередодні 

Всеукраїнських змагань на призи В. Голубничого. У творчому доробку письменника це вже десята 

книжка, серед яких 6 поетичних, 2 - перекладів, 2 - на спортивну тематику. 

 

Р. В. Сергієнко про Марію Чехову 
Гудым Е. Сестра и друг писателя: «Лучшие мои годы прошли на Луке» / Е. Гудым // Ваш 

Шанс. - 2017. - № 50 (13-20 дек.). - С. 23А. 

Про зустріч в 1956 р. в Ялті сумського краєзнавця Р. В. Сергієнко з сестрою А. П. Чехова 

Марією. Краєзнавець поділилася з гостями музею своїми спогадами про зустрічі з нею. 

 

Сумська художниця Анна Черненко 
Сергеев В. Декабрь под знаком Анны : в городской галерее проходит традиционная 

предновогодняя выставка графики Анны Черненко / В. Сергеев // Ваш Шанс. - 2017. - № 52 (27 

дек.-3 янв.). - С. 23А. 

На виставці Анна Черненко представила продовження пригод своїх крилатих янголів. Свою 

графіку вона називає ілюстративною, вважає, що її можна використовувати в якості ілюстрації в 

книгах. 

 

Сумські діти – IT-дракони 
Ковалева О. Сумские IT-драконы покорили Лос-Анджелес : как наши ребята - разработчики 

компьютерных игр - прославили Сумы на весь мир / О. Ковалева // Ваш Шанс. - 2018. - № 4 (24-31 

янв.). - С. 1А, 13А. 

Троє сумських дітей взяли участь в міжнародному конкурсі розробників комп'ютерних ігор 

Casual Connect в категорії Indie Prize KIDS League, який проводився 16-18 січня в Лос-Анджелесі. 

Перемогу в категорії 7-8 років отримав Саша Глущенко за свою гру Virtual musician. Фіналістами в 

категорії 5-6 років стали Ярослава Романович (гра Peace in Love) і Данило Кузьменко (гра Math 

Maze). Ці діти відвідують Kid'IT - освітньо-технологічний майданчик для дітей у віці від 5 до 12 

років.  

 

 


