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Судові реформи в м. Суми 
Бондаренко С. Суд и суть : в Сумах создан новый окружной суд, но его функции и состав суда 

остались прежними / С. Бондаренко // Панорама. - 2018. - № 5 (31 янв.-7 февр.). - С. А7. 

У зв’язку з судовими реформами в країні Президентом України був підписаний наказ про 

ліквідацію Ковпаківського та Зарічного судів м. Суми та створення нового Сумського окружного 

суду. 

 

Бюджет м. Суми 
Бюджет участі в м. Суми 

Бюджет участі: визначено переможців: сумчани визначились з проектами в рамках 

парципаторного бюджету, які будуть реалізовані в 2018 р. Це шість загальноміських і дванадцять 

локальних ідей містян // Панорама. - 2018. - № 6 (7-14 февр.). - С. А7. 

Серед 37 локальних громадських проектів переможцями стали 12, а серед 14 загальноміських - 6. 

На їх реалізацію у міському бюджеті 2018 р. передбачено 9 млн. грн. 

 

Фінансування сфери культури в м. Суми 

Добавит ли город денег на культуру? : на ремонты в музыкальных школах и библиотеках нужно 

около 900 тыс. грн. // Ваш Шанс. - 2018. - № 8 (21-28 февр.). - С. 6А. 

Начальник відділу культури Наталія Цибульська звернулася до планово-бюджетної депутатської 

комісії Сумської міської ради з проханням про виділення в 2018 р. 898,5 тис. грн. на ремонт дитячих 

музичних шкіл і бібліотек. В цілому сфера культури профінансована на 11 млн. грн. менше, чим 

необхідно. 

 

Наркоманія і наркобізнес в м. Суми 
Горпинич А. Знаки беды: надписи на стене. Как сумчан пытаются подсадить на наркотики / 

Горпинич А. // Панорама. - 2018. - № 9 (28 февр.-7 марта). - С. А1, А13. 

Про наркоманію і наркобізнес в місті розповідає наркоман-сумчанин зі стажем. 

 

Виставка художника Ігоря Швачунова в м. Суми 
Калиниченко В. Творчество как ускоритель сознания: в городской галерее проходит выставка 

фотографий художника Игоря Швачунова / В. Калиниченко // Ваш Шанс. - 2018. - № 8 (21-28 февр.). - 

С. 22А. 

Художник Ігор Швачунов називає свої роботи проектами з використанням фотографій: він 

успішно застосовує метод фотофіксації. Його роботи виставлені в міській галереї. 

 

Акція «Великий зимовий облік птахів» 
Коваленко О. Великий зимовий облік птахів / О. Коваленко // Сумщина. - 2018. - 1 лют. (№ 5) . 

- С. 10. 

Акція «Великий зимовий облік птахів» пройшла у національному природному парку 

«Деснянсько-Старогутський». Головна мета зимового обліку – з’ясувати чисельність птахів і види, які 

залишилися зимувати поряд із домівками людей. Великий зимовий облік птахів дає також можливість 

спостерігати за цікавими явищами в пташиному світі. 

 

Сумській колекціонер і фотограф Сергій Гуцан 
Коллекционер передаст сумскому музею украшение, которому 1700 лет // Ваш Шанс. - 2018. - 

№ 6 (7-14 февр.). - С. 22А. 



Сумській колекціонер і фотограф Сергій Гуцан передав до обласного краєзнавчого музею свою 

знахідку - нагрудну прикрасу II-IV ст. нашої ери. 

 

«Свято-Миколаївська школа» в м. Суми – об’єкт 

інформаційно-пропагандистської диверсії 
Моша С. За Сумами стежить... цар / С. Моша // Сумщина. - 2018. - 18 січ. (№ 3). - С. 1. 

Інформаційно-пропагандистські диверсії, що відбуваються у місті, на прикладі приватного 

російськомовного загальноосвітнього навчального закладу I-IІI ступенів «Свято-Миколаївська 

школа», розташованого на вул. Новомістенській. Діяльність закладу призупинено, але зображення 

царя залишилося неторкнутим. Є в місті і інші символи окупації і геноциду українців. 

 

Медична допомога військовослужбовцям АТО від сумського  

управління охорони здоров’я 
Наумова Л. Лікарям - подяка від фронтовиків / Л. Наумова // Сумщина. - 2018. - 11 січ. (№ 2). - 

С. 1. 

За медичну допомогу військовослужбовцям АТО та їхнім дітям командування 95-ої ДШБр. 

нагородило грамотами начальника управління охорони здоров’я ОДА С. Бутенка, головного лікаря 

обласної клінічної лікарні В. Гороха та головного лікаря ЦРЛ В. Поцелуєва. 

 

Візит прем’єр-міністра В. Гройсмана в м. Суми 
Павлова Л. Визит премьера в Сумы / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - № 9 (28 февр.-7 марта). 

- С. 11А. 

Суми відвідав з робочим візитом прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він вручив керівництву 

обласної клінічної лікарні сертифікат на ангіограф, який був привезений з Нідерландів, ознайомився з 

перспективою створення єдиного   приділив увагу питанням інвестицій, промисловості і фермерства. 

 

В м. Суми буде інклюзивно-ресурсний центр для особливих дітей  
Павлова Л. Особенным детям - особое внимание: на базе школы № 3 планируют открыть 

первый инклюзивно-ресурсный центр / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - № 8 (21-28 февр.). - С. 15А. 

У Сумах до 1 вересня 2018 року з'явиться перший в місті інклюзивно-ресурсний центр для 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами - від 2 до 18 років. 

Планується відкриття трьох таких центрів. Перший з них буде працювати на базі школи № 3. 

 

Крадіжка в обласній клінічній лікарні ім. З. Красовицького 
Рябинина Р. Вандалы раскурочили гуманитарные кровати: швейцарскую мебель разломали на 

металлолом прямо на складе областной инфекционки / Р. Рябинина, Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - 

№ 8 (21-28 февр.). - С. 3А. 

У Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні ім. З. Красовицького сталася надзвичайна 

подія. Функціональні медичні ліжка, передані швейцарській благодійниця Маріанне Піффаретті, були 

приведені в непридатність невідомими особами на складі лікарні. Проводиться слідство. 

 

Сумчани-спортсмени на Олімпійських іграх-2018 
Сумчане на Олимпийских играх: заявка Украины на Олимпийские игры-2018: 33 участника в 

девяти видах спорта // Ваш Шанс. - 2018. - № 6 (7-14 февр.). - С. 19А. 

Спортсмени-сумчани в складі збірної України беруть участь в Олімпіаді-2018. Це Семеренко 

Валентина і Віта, Джима Юлія, Меркушина Анастасія, Анцибор Маріна, Антипенко Тетяна, 

Красовський Олексій, Орлик Андрій, Тищенко Артем. 


