
Перші спроби утворити Сумську область були ще в 1918 році за 

правління гетьмана П. П. Скоропадського. 

 

Про це свідчить документ, опублікований у газеті 

«Луч» за 30 червня 1918 року. Його текст наводить 

О. В. Ленський у книзі «Історія розвитку знарядь праці, 

економіки, освіти, культури на Сумщині». 

„Торгово- промышленный комитет рассмотрел 

отношение городской управы о возможности образования 

новой губернии „Сумщины" постановил, просьбу 

городской управы о поддержке принять к сведению и 

принять соответствующие шаги для благоприятного 

разрешения вопроса". 

 

На дане прохання торгово-промислового комітету була отримана 

відповідь (за матеріалами О. В. Ленського «Історія Сумської прикордонної 

служби») : 

«№ 4104 

Українська держава 

Міністерство фінансів 

Департамент загальної канцелярії  

24 серпня 
В відповідь на відношення від 24 липня Б. Р (біжучій рік) 

під ч. 5569. Загальна канцелярія Міністерства фінансів, по 

порученню п. Міністра, має за честь сповістити Комісію, що 

згідно повідомлення Міністра внутрішніх справ, справа по 

утворенню нової області ,,Сумщина” находиться в 

зазначеному Міністерстві і разом з другими подібними 

справами, котрі торкаються адміністративного поділу  і 

устрою Української Держави, відкладені до повного 

з’ясування кордонів всея Україна.» 

 

Остаточне рішення про створення Сумської області було прийняте у 

1939 році, про що свідчить Указ Президії Верховної ради СРСР за 10 січня. 

Дата опублікування даного документу і є датою народження нашої області, 

до складу якої ввійшли суміжні території Харківської, Чернігівської, 

Полтавської і Курської областей, які були сформовані за радянської влади з 

однойменних губерній.  

 

Щоб краще пізнати Сумщину, мати уявлення про 

неймовірну складність відтворення адміністративно-

територіального поділу створення з клаптиків Сумської 



області рекомендуємо звернутися до унікальної книги «Сумщина від давнини 

до сьогодення» під упорядкуванням Л. А. Покидченко, яка працюючи над 

виданням переглянула багато архівних матеріалів, різних карт та безліч 

матеріалів з історії України. Довідник охоплює період від перших поселень 

на території Сумщини до дня прийняття Конституції незалежної України. 

 

Сьогодні Сумська область, як 

стверджує С. Бондаренко у статті «Сам 

себе хозяин. Как Украина использует 

европейский опыт самоуправления» 

(Панорама, №48, 2018 р.) має потужні 

ресурси і активно бере участь у реформі 

децентралізації. (За рейтингом 

Міністерства регіонального розвитку 

Сумщина знаходиться на сьомому місці 

по динаміці процесів децентралізації. 

Наразі створені і розвиваються 35 ОТГ 

із запланованих 53-х. 

 

Є досвід об’єднання ОТГ з метою покращення умов 

життя населення. Такий приклад наводить В. Чернов у статті 

«ОТГ об’єдналися проти сміття» (Голос України, 27 грудня, 

2018 р.) 3 об’єднані територіальні громади Сумського району 

(Степанівська, Хотінська, Миколаївська) та Миколаївська 

ОТГ Білопільського району домовились разом збудувати 

сміттєсортувальний комплекс та не лише забезпечити чистоту 

у населених пунктах, а й заробляти на відходах. 

 

За останні 3 роки, як звітує 

В.Чернов у статті «Уперше за три роки 

зростає виробництво» (Голос України, 2 

березня 2018.р.) на Сумщині почали 

зростати обсяги промисловості. 

Порівняно з попереднім періодом — на 

1,2%. Прогрес незначний, але все ж таки 

це позитивна тенденція. В Сумах із 

залученням інвестиційних коштів 

збудували кілька заводів, таких як «Технологія», «Гуала Кложерс Україна» і 

«Гуала Пак Україна». Завод будматеріалів «Керамея» має попит на свою 

продукцію на зарубіжних ринках. Нарощують потужності підприємства 

фармацевтичної галузі «Кусум Фарм» у Сумах і «Фармак» у Шостці. В 



області стабільно працюють підприємства оборонного комплексу - 

конотопський «Авіакон» і шосткинський «Імпульс». Сумщина має найдовшу 

лінію кордону із Російською Федерацією — її загальна довжина дорівнює 

562,5 км. Ця обставина обумовлює певну специфіку життєдіяльності нашої 

області, тому що економіка нашого краю донедавна була тісно інтегрована в 

галузі сусідньої країни. Особливо це стосується найбільшого підприємства 

області Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання, що 

опинилось на межі виживання. Не є привабливою і доля другого за 

потужністю підприємства області — об’єднання «Хімпром», що регулярно 

фігурує у журналістських розслідуваннях. На Сумщині видобувають 44% 

української нафти і значні обсяги газу. Нажаль, Сумська область вважається 

одним з найбільш депресивних регіонів України. За півстоліття її населення 

скоротилось в 1,5 разу і зараз в області приблизно 1 млн 95 тис. жителів. 

Майже 90% населення — українці. Як і будь-який інший регіон, Сумщина — 

унікальний край.  

 

Бібліотека у своїх фондах має колекцію матеріалів, що розширять ваші 

знання і уявлення щодо історії та сучасного стану нашого краю. Ми 

підготували для вас презентацію «Сумщині -80».  

Чекаємо вас у своїх залах. 

 

 
 

 

 

 


