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Бюджет міста 

 

Дрозденко, С.  А в бюджеті - дірка... / С. Дрозденко // Сумщина. — 2019. — 7 

берез. (№ 10). —  С. 3. 

Підсумки економічного життя Сум за перші два місяці поточного року. 

 

Чернов, В. Через перетягування бюджетної ковдри виникла діра / В. Чернов // 

Голос України. — 2019. — №57 (23 бер.). —  С. 8. 

Після перереєстрації комунальних установ міста в районні центри, бюджет 

міський щомісяця почав втрачати мільйони гривень податків і зборів. 

 

Оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей 

 

Вертіль, О.  Щоб жінки були здорові  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 53. —  С. 12. 

Сумський центр обслуговування учасників бойових дій, АТО та членів їхніх сімей 

розширює спектр медичних і психологічних послуг, пропонує заходи для дозвілля 

насамперед жінкам. Нині їх понад 600 (учасниці бойових дій, дружини військових, 

їхні матері, доньки). До послуг відвідувачок - оздоровчий і підводний масаж, 

бальнеологічні ванни, процедури в кабінеті електролікування, консультації 

психолога. 

Безплатні курси з вивчення української мови 

 

Вертіль, О. Вивчай рідну мову  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 44. —  С. 12. 

З ініціативи сумської міської влади в обласному центрі почали працювати 

безплатні курси з вивчення української мови. Їх слухачами стали майже 80 

дорослих, які виявили бажання поглибити знання з рідної мови. 
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Охорона навколишнього середовища 

 

Чернов, В.  Життя без пластику можливе / В. Чернов // Голос України. — 2019. — 

№55 (21 бер.). —  С. 1,17. 

Йдеться про досвід автора винаходу пакувальних матеріалів з відновлювальної 

біологічної сировини Дмитра Бідюка, що є науковцем, інженером-технологом 

харчової промисловості Сумського національного аграрного університету. Він 

винайшов біопластик, який не зашкоджує навколишньому середовищу та має ще 

багато задумів щодо збереження навколишнього середовища. 

 

Реконструкція молодіжного центру «Романтика» 

 

Власова, И. В ожидании чуда : реконструкцию "Романтики" закончат к осени / И. 

Власова // Панорама. — 2019. — №11 (13-20 бер.). —  С. А5. 

Молодіжний центр "Романтика" реконструюють з 2014 року. Кінець робіт 

планується на осінь 2019 року. Тендер по реконструкції будівлі виграло ТОВ 

"Топаз" з сумою 23,4 млн. грн. 

 

Реформування медичних закладів 

 

Вертіль, О. На Сумщині підвищують професіоналізм служби 103 / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. 

— № 59 (27 берез.). —  С. 5. 

Адміністрація Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, зокрема його директор Анатолій Александренко 

започаткували проект, спрямований на поліпшення якості роботи обласної служби 

103, стимулювання молодих спеціалістів. 

 

Горпинич, А.  Допомога для "Швидкої" / А. Горпинич // Панорама. — 2019. — 

№10 (6-13 бер.). —  С. А13. 

Сумський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф був 

створений у 2013 році після реформи служби швидкої допомоги. Стаття 

розповідає про роботу Сумського центру екстреної допомоги. 

 

Павлова, Л. Что удалось в 2018 году? : реформирование первички, покупка 

современного оборудования и открытие новых отделений / Л. Павлова // Ваш 

Шанс. — 2019. — №10 (6 бер.). —  С. 19А. 

Реформування первинної і вторинної медико-санітарної допомоги на Сумщині. 

Створено хоспісне відділення на базі 4-ї лікарні, відкрито відділення 

інтервенційної кардіології та інтенсивної терапії на базі 1-ї міської лікарні. 

Масштабні пертворення відбулись і в лікарні №5. 
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Ушанування героїв АТО 

 

Вертіль, О. Про героя нагадуватиме меморіальна дошка / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 57 

(23 берез.). —  С. 16. 

На приміщенні Сумського державного педагогічного університету ім. А. 

Макаренка відкрили меморіальну дошку на честь студента Андрія Кривича 

(позивний «Діллі»), який загинув торік від кулі снайпера на Світлодарській дузі. 

 

Летова, Л. Ему всегда будет 25... : Максим Савченко: "Для меня главное, чтобы 

вы все остались живыми" / Л. Летова // Ваш Шанс. — 2019. — №12 (20-27 бер.). 

—  С. 19А. 

Стаття присвячена лейтенанту Максиму Савченко, герою АТО, який в 2014 р. 

ціною свого життя захистив своїх товаришів в бою під Лисичанськом. 

 

Нові довідники Сумщини 

 

Вертіль, О. Вийшов атлас-довідник рідкісної місцевої флори / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. 

— N 51(15 берез.). —  С. 6. 

У Сумах презентували атлас-довідник "50 рідкісних рослин Сумщини", де зібрали 

розповіді про рідкісних представників флори краю, більшість яких можна 

побачити лише в заповідниках та національних парках області. 

 

Вертіль, О. Суми запрошують у гості / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 59 (27 берез.). —  С. 

20. 

Вийшов друком оновлений туристський довідник Сум — карта історичних та 

архітектурних пам’яток обласного центру, які варто відвідати, щоб якомога 

більше дізнатися про місто над Пслом. 

 

Сумська біологічна фабрика 

 

Шевченко, О.  ДП "Сумська біофабрика": "Наші препарати виконують важливу 

місію - зберігають тварин, убезпечують здоров’я та добробут населення" / О. 

Шевченко // Панорама. — 2019. — №10 (6-13 бер.). —  С. А20. 

Інформація про Сумську біологічну фабрику - одне з небагатьох підприємств з 

державною формою власності, яке залишається стратегічно важливим для області 

і держави в цілому. 
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Культурні події міста 

 

Вертіль, О. Виставковий триптих до ювілею області / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 46 (7 

берез.). -  С. 16. 

У Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького відкрили відразу три 

виставки, присвячені 80-річчю створення Сумської області та 99-ій річниці 

заснування музейного закладу: "Тарас Шевченко та художники-ювіляри ХІХ-ХХ 

ст.", "Мистецькі перлини Роменщини" та "Пам’ятки про Миколу Чехова". 

 

Душкант, В. Що нам потрібно... / В. Душкант // День : щоденна всеукраїнська 

газета. — 2019. — № 50. —  С. 7. 

Про виставу литовського режисера, сценографа та художника по костюмам  

Лінаса Зайкаускаса в театрі ім. М. Щепкіна. "Все, що тобі потрібно - це кохання" - 

таку назву має робота, поставлена за творами А. П. Чехова. 

 

Закохана в мистецтво // Сумщина. — 2019. — 14 берез. (№ 11). —  С. 1. 

 Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника культури України Л. К. 

Федевич. Розміщено портрет Л. Федевич за авторства художниці І. Проценко. 

 

Сергеев, В. "В госпитальном саду" : в конгресс-центре СумГУ прошёл 

замечательный концерт Оксаны Скоробагатской / В. Сергеев // Ваш Шанс. — 

2019. — №10 (6 бер.). —  С. 23А. 

Театр поетичної пісні "La Chanson" продовжив свій проект "Антологія поетичної 

пісні". У виступі прийняли участь Оксана Скоробагатська, Сергій Городничий та 

Тетяна Сурган. 

 

Турчин, А. Тамара Герасименко: "Літераторів із низьким рівнем майстерності в 

НСПУ не буває" / А. Турчин // Панорама. — 2019. — №11 (13-20 бер.). —  С. А12. 

Інтерв‘ю з Тамарою Герасименко членом Спілки письменників та Спілки 

журналістів України та новим керманичем Сумської обласної організації 

Національної спілки письменників України. Мова йшла про стан сучасної 

літератури, роль Спілки письменників у ній та про дітище пані Тамари - 

літературну студію "Зажинок". 

 

Спортивні досягнення 

 

Бронзовые сумчанки : у наших - долгожданные медали чемпионата мира по 

биатлону // Ваш Шанс. — 2019. — №12 (20-27 бер.). —  С. 18А. 

Команда українських біатлоністок (Меркушина Анастасія, Джима Юлія, 

Семеренко Валя і Віта) вибороли бронзу в класичній естафеті на чемпіонаті світу 

2019 в Швеції. 
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Інтеркультурна стратегія міста 
 

Національні спільноти - ресурс для громади : у Сумах розпочалася робота по 

створенню інтеркультурної стратегії міста // Ваш Шанс. — 2019. — №12 (20 - 27 

бер.). —  С. 8А. 

З 2016 року Суми приєдналися до Мережі інтеркультурних міст, що заснована 

Радою Європи. В проекті "Інтеркультурні міста" беруть участь більше 135 міст 

України. Програма направлена на співпрацю міських адміністрацій з 

національними меншинами, які проживають на території міста, щоб ті стали 

потужним ресурсом для громади. 

 

Цікаві факти історії міста 

 

Ленський, О. Квітковий павільон Аболтіна  / О. Ленський // Панорама. — №13 

(27 мар. - 3 апр.). —  С. А13 

Викладається історія квіткового павільйону Аболтіна, що знаходився в центрі 

міста. 

 

Саныч, Г. Трагічний заспів / Г. Саныч // Панорама. — 2019. — №10 (6-13 бер.). — 

С. А16. 

Розповідається про життєвий і творчий шлях Алешко (Олешко) Василя Івановича 

(псевдонім Іван Підкова) - поета, прозаїка, сумчанина, одного із перших співців 

української революції 1917-1920 рр. та жертву сталінських репресій. 

 

Сергеев, В. О найденной картине Ивана Прянишникова, и не только : почему 

экспонат Сумского художественного музея не так давно нашёлся в Германии... / В. 

Сергеев // Ваш Шанс. — 2019. — №13 (27 бер.-3 кв.). —  С. 20А-21А. 

Розповідається про картини Івана Прянишникова, що зберігалися в Сумському 

обласному художньомуй музеї ім. Н. Онацького до Другої світової війни та про 

особливості роботи музею з 1939 р. та  під час окупації і до 1946 року. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


