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Громадський (парципаторний) бюджет в м. Суми 
 

Общественный бюджет Сум: новые правила // Ваш Шанс. - 2018. - № 27 (4-11 июля). - С. 12А. 

26 червня 2018 року в Сумах відбулося засідання Координаційної ради з питань громадського 

(партиципаторного) бюджету. Були внесені деякі зміни щодо подання проектів по благоустрою міста. На 

реалізацію проектів, які будуть представлені в 2018 році, в 2019 виділять 10 млн. грн. 

 

В. Биков — заслужений архітектор України 
 

Быков стал заслуженным // Ваш Шанс. - 2018. - № 27 (4-11 июля). - С. 12А. 

В День архітектора екс-головному архітектору Володимиру Бикову було присвоєно звання 

"Заслужений архітектор України". 

 

Офіційний візит в м. Суми народного депутата Р. Семенухи 
 

«Ситуація на Сумському НВО — це приклад безпорадності правоохоронної системи і невиконаних 

зобов’язень держави перед людьми», - Роман Семенуха // Сумщина. - 2018. - 5 лип. (№ 27). - С. 3. 

Народний депутат («Об’єднання «Самопоміч») Роман Семенуха відвідав з робочим візитом Суми. 

Протягом дня депутат відвідав ПАТ «Сумихімпром», КП «Електроавтотранс», долучився до обговорення 

проблеми із заборгованістю на Сумському НВО. Про підсумки поїздки депутат розповів в інтерв’ю для 

«Сумщини». 

 

Меморіал загиблим в АТО бійцям в м. Суми 
 

Матері героїв вийшли під мерію // Сумщина. - 2018. - 26 лип. (№ 30). - С. 2. 

Заява родичів загиблих учасників російсько-української війни щодо будівництва меморіалу "Алея 

героїв". 

 

Горпинич А. Благие намерения : как сумская городская власть и общественный фонд «Сумы» строят 

Аллею Героев АТО / А. Горпинич, Е. Положий // Ваш Шанс. - 2018. - № 29 (18-25 июля). - С. А1, А9-А12. 

Фінансові кошти для будівництва Меморіалу загиблим в АТО бійцям, для встановлення пам’ятників 

та на благоустрій прилеглої території було перераховано на рахунок громадського фонду «Суми». Фонд 

повністю розпоряджається перерахованими коштами, проте Меморіал досі не побудовано. 

 

Проблеми адаптації військових до умов мирного життя у м. Суми 
 

Хачатар’ян К. На переправі: з війни до мирного життя / К. Хачатар’ян // Сумщина. - 2018. - 16 серп. 

(№ 33). - С. 8 

Про проблеми адаптації військових до умов мирного життя у Сумському прес-клубі розповіли 

представники Сумського обласного клінічного госпиталю ветеранів війни. 

 

КП «Міськводоканал» м. Суми 
 

Акулин А. Водоканал сэкономит миллион киловатт? : горсовет утвердил инвестпрограмму КП, а оно 

сегодня — под угрозой отключения электроэнергии / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2018. - № 26 (27 черв.-4 

лип.). - С. 8А. 

Згідно інвестиційної програми заходів на 2019 рік КП "Міськводоканал" має намір направити 11,56 

млн. грн. на модернізацію водозаборів, каналізаційно-насосних станцій і очисних споруджень. 



«Міськводоканал» має заборгованість за електроенергію в розмірі 49 млн. грн. Проте депутати утвердили 

інвестпрограму водоканалу на 2019 рік.  

 

Біогазова енергетика в м. Суми  
 

Бондаренко С. Биоальтернативная реальность : биогазовая энергетика  в Украине может быть 

альтернативной потреблению природного газа / С.  Бондаренко // Панорама. - 2018. - № 30 (25 июля-1 авг.). 

- С. А13. 

В останні часи в Україні розвивається біогазова енергетика, яка може бути альтернативою природному 

газу. Через відсутність потенційних інвесторів на Сумщині і в Сумах такий вид палива ще не «прижився». 

 

Ремонт аварійного мосту на вул. Горького в м. Суми 
 

Макарова А. За мост на Горького взялись капитально : из-за долгожданной реконструкции в Сумах 

изменятся маршруты общественного транспорта / А. Макарова // Ваш Шанс. - 2018. - № 29 (18-25 июля). - С. 

2А. 

Тендер на ремонт аварійного мосту по вул. Горького виграла фірма "Тімвел" з ціновою пропозицією в 

13,5 млн. грн. В бюджеті на ремонт було заплановано лише 5 млн. грн. У зв’язку з цим рух маршрутних таксі 

та міського транспорту буде змінено. Ремонт продовжиться до жовтня 2018 року. 

 

Ремонт доріг в м. Суми 
 

Павлова Л. Отказались от латания ям : в Сумах на выполнение среднего текущего ремонта полотна 

выделили из горбюджета 70 млн. грн. / Л. Павлова // Ваш Шанс. - 2018. - № 29 (18-25 июля). - С. 4А. 

В Сумах за ремонт доріг відповідає КП "Шляхрембуд". З бюджету було виділено 70 млн. грн. 

Найважливіші участки роботи : вул. С. Табали, вул. 20 років Перемоги і вул. Чернігівській. 

 

Тарифи на вивіз мусору в м. Суми 
 

Стасова И. Открывайте кошельки : в Сумах повысили тариф на вывоз мусора, а с начала следующего 

года — и некоторые налоги / И. Стасова // Панорама. - 2018. - № 27 (4-11 лип.). - С. А4. 

27 червня виконком підвищив тарифи по вивезенню сміття із міста. Кампанія ТОВ "Сервісресурс" 

підвищить тариф для населення багатоповерхівок з 13,92 до 19,85; приватного сектору з 9,70 до 15,45; для 

бюджетних організацій - 101,94 грн/м; для інших споживачів - 131,98 грн/м. Відповідно ТОВ "А-Муссон" для 

населення багатоповерхівок з 13,31 до 19,54; приватного сектору - з 9,76 до 17,62; для бюджетних організацій 

- 123,83 грн/м; для інших споживачів - 151,97 грн/м. 

 

Зайнятість населення в м. Суми 
 

Вертіль О. Нові спеціальності - нові перспективи / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 131 (17 

лип.). - С. 4. 

Завдяки професійному перенавчанню, організованому Сумською обласною службою зайнятості, 

колишні безробітні знаходять нове місце в житті. 

 

Перспектива створення в м. Суми нових вулиць 
 

Вертіль О. Пройдусь по Абрикосовій, спинюся на Бузковому / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - 

№ 137 (25 лип.). - С. 12. 

Про перспективу створення в м. Суми Бузкового бульвару у вигляді зеленої зони на лівому березі 

річки Сумки. 

 

 

 

 

 



Перейменування вул. Горького в м. Суми 
 

Шевченко О. Перейменування з "горьким" присмаком / О. Шевченко // Сумщина. - 2018. - 19 лип. (№ 

29). - С. 2. 

У Сумах триває обговорення перейменування вулиці Горького. 

 

Загальноосвітні школи м. Суми 
 

Проект «Онлайн-школа» в м. Суми 

Горпинич А. В режиме онлайн / А. Горпинич // Панорама. - 2018. - № 32 (8-15 авг.). - С. А7. 

Міський голова О. Лисенко дав розпорядження про запуск проекту "Онлайн-школа" в усіх школах 

міста Суми. Завдяки цьому проекту батьки зможуть контролювати навчальний процес своєї дитини. 

 

Акулин А. Большой сюрприз для школьников : с нового учебного года все школы Сум перейдут на 

электронные журналы, а родители будут получать СМС-ки от учителей с оценками, пропусками и 

замечаниями / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2018. - № 27 (4-11 лип.). - С. 1А, 5А. 

Місцева влада має намір з нового учбового року впровадити проект "Онлайн-школа" в усіх школах 

м. Суми. На сьогоднішній день проект було запущено лише в двох школах - № 5 і № 7. На проект із міського 

бюджету буде виділено 2 млн. гривень. 

Горпинич А. В школу по-новому : интерактивные доски, игры вместо уроков, зоны для уединения и 

новые правила приёма в школу / А. Горпинич // Панорама. - 2018. - № 32 (8-15 авг.). - С. А6. 

Нові шкільні стандарти початкової освіти будуть прийняті з 1 вересня 2018 року. Згідно цих 

нововведень у дітей буде переважно діяльнісно-ігровий формат. Таким чином буде забезпечено наступність 

між дошкільною і початковою освітою. 
 

Профорієнтація сумських школярів 

Буланова І. Маленькі сум’яни пішли на... роботу! / І. Буланова // Сумщина. - 2018. - 19 лип. (№ 29). - 

С. 7. 

На території міського парку культури та відпочинку ім. І. Кожедуба пройшов профорієнтаційний захід 

"Місто професій" для маленьких сум’ян. 

 

Екскурсії містом Суми від «Агенції промоції Суми» 
 

Ростоцкая В. Где встречались наши предки? : как Петропавловское кладбище стало экскурсионным 

объектом / В. Ростоцкая // Ваш Шанс. - 2018. - № 31 (1-8 авг.). - С. 19А. 

Пройшов тиждень безкоштовних екскурсій від "Агенції промоції "Суми", одна з яких проходила на 

Петропавлівському цвинтарі міста, де поховані відомі люди Сум. 

Дається коротка історія Петропавлівського некрополя. 

 

Фестиваль «Сурми України» в м. Суми 
 

Сергеев В. А дождь смиренно ждал : на XVII Всеукраинском фестивале духовой музыки "Сурми 

України" установили рекорд / В. Сергеев // Ваш Шанс. - 2018. - № 27 (4-11 июля). - С. 19А. 

На День Конституції в Сумах пройшов фестиваль "Сурми України". У фестивалі прийняли участь 12 

колективів з різних регіонів України (майже 500 чоловік). В цей день було встановлено рекорд по кількості 

людей, які виконували духовний гімн України "Молитва за Україну". Пісню співали 9212 чоловік - це вдвічі 

первищую рекорд, який бува встановлений у Харкові. 

 

Виставка «Сумщина туристична-2018» в м. Суми 
 

Буланова І. Сумщина запрошує туристів! / І. Буланова // Сумщина. - 2018. - 14 черв. (№ 24). - С. 13. 

У Сумах пройшов Міжнародний бізнес-форум та виставка "Сумщина туристична-2018", в якому взяли 

участь не лише представники влади й об’єднаних територіальних громад, підприємці малого та середнього 

бізнесу, школярі, а й гості з Білорусі, Польщі, Словаччини та Угорщини. На бізнес-форумі йшлося про 



здобутки, проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Сумської області. Гості з європейських країн 

презентували свої можливості та ділилися досвідом щодо розвитку агротуризму. 

 

Фестиваль 
 

Summer Festival 2018 : в Сумах прошёл второй фестиваль спорта, отдыха и всевозможных пляжных 

развлечений // Ваш Шанс. - 2018. - № 31 (1-8 авг.). - С. 19А. 

28 липня в Сумах пройшов фестиваль барв Холі, організатором якого став М. Гринь (керівник одного 

з місцевих турагенств). У святі брали участь: волейболисти, пауерліфтери, проводилися майстер-класи для 

дітей. Ближче до вечора почалося обкидання різнобарвними фарбами, потім пінна вечірка і виступ сумського 

хіп-хопера на Yerins Abraham Concert. 

 

Виставки в м. Суми  
 

Виставка художника О. Чередниченка 

Єфремова В. "Райська країна" Олександра Чередниченка / В. Єфремова // Культура і життя. - 2018. - 

№ 31 (3 серп.). - С. 16. 

У Києві було презентовано виставку "Райська країна" до ювілею відомого сумського художника 

О. Чередниченка. Виставка присвячена Україні. 

 

Фотовиставки Б. Гоффмана і С. Малюка 

Вертіль О. Події в Україні очима американського фотохудожника / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 

2018. - № 147 (8 серп.). - С. 12. 

Про відкриття виставки в Сумській муніципальній галереї американського фотохудожника Брендана 

Гоффмана "Бразерленд: війна в Україні". Фотографії відображають події на столичному Майдані, а також 

бойові дії на сході України. 

 

Кислиця П.  Тіні незабутніх... / П.  Кислиця // Сумщина. - 2018. - 16 серп. (№ 33). - С. 4. 

У фойє ТРК UA Суми (Петропавлівська, 125) розгорнуто виставку світлин знаного громадського 

діяча, фотомайстра, керівника медіа-групи СумДУ С. Малюка "Естетика свободи". 

 

«Ігри амазонок» в м. Суми 
 

Вертіль О. Сила слабкої статі / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 151 (14 серп.). - С. 8. 

В м. Суми вперше відбулися змагання серед найсильніших жінок "Ігри амазонок", в яких взяли участь 

десять представниць слабкої статі із Сум і Києва. 

 

Сумська виправна колонія 
 

Ковалёва О. Что искали в ИК-116 телевизионщики? : почему пенитециарное учреждение попало под 

прицел центральных водоканалов? / О. Ковалёва // Ваш Шанс. - 2018. - № 26 (27 черв-4 лип.). - С. 9А. 

Ситуація в Сумській виправні колонії 116 погіршилася після внесення поправок до 

Кримінально-виконавчого кодексу - із ст. 118 прибрали норму, згідно якої засуджені повинні працювати. Із 

420 засуджених лише 120 працюють, а інші - це так звана "елітна каста". 

 

Сумський обласний центр служби крові  
 

Кирей Р. Головні критерії - безпека, якість і доступність / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. - 2018. - № 157 

(22 серп.). - С. 3. 

Про реформування в Черкасах обласної станції переливання крові і про досвід Сумського обласного 

центру служби крові. Сумський центр вигідно вирізняється з-поміж більш як 20 подібних установ в Україні. 

Тут працюють висококваліфіковані спеціалісти. Поряд із досвідченими фахівцями — перспективна молодь. 

 

 

 



Історія м. Суми. Суми під німецькою окупацією 
 

Приймач О. Суми під німецькою окупацією: доля одного авантюриста / О. Приймач // Сумщина. - 

2018. - 2 серп. (№ 31). - С. 10. 

Стаття написана за архівною справою з архіву СБУ в Сумській області. 

 

 

 

 

 

 


