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Соціально-економічне життя міста 

Павлова, Л. Сумщина создала дорожную карту на следующие три года : в 

театре им. Щепкина презентовали план перспективного развития области на 

2019-2021 гг. / Л. Павлова // Ваш Шанс. — 2019. — №14 (3-10 кв.). —  С. 4А. 

26 березня 2019 року в театрі ім. Щепкіна відбулося засідання Ради 

регіонального розвитку, де презентували план розвитку Сумщини на 2019-2021 

роки. Було розроблено дорожню карту з об‘єктами соціально-економічного і 

культурного розвитку області. 

 

Сумщина на шляху реформ, які змінюють життя людей на краще // Панорама. 

— 2019. — №14 (3-10 квіт.). —  С. А6. 

26 березня 2019 року відбулося засідання Ради регіонального розвитку 

Сумщини, на якому було презентовано План перспективного розвитку Сумської 

області на 2019-2021 роки. 

 

Чернов, В. Машинобудівне об’єднання: процес відродження / В. Чернов // 

Голос України. — 2019. — №72 (13 кв.). —  С. 6. 

Сумське машинобудівне науково-виробниче підприємство відроджує свої 

потужності. Після повернення на керівну посаду Володимира Лук’яненка до 

заводу повертаються звільнені спеціалісти, відбувається зміна менеджменту. 

 

Чернов, В.  М’ясокомбінат продали за ціною телевізора / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — №73 (16 кв.). —  С. 1. 

У Сумах продали м’ясокомбінат за 46 тис. грн. 

 

Чернов, В.  Спокій тільки сниться / В. Чернов // Голос України. — 2019. — №82 

(27 кв.). —  С. 8. 

Розповідається про діяльність громадської організаціїї Ковпаківська районна 

організація ветеранів міста Суми. Об’єднавшись в організацію, літні люди 

успішніше борються із медичними, житлово-побутовими, бюрократичними та 

іншими проблемами. Їм вдається добитися виділення фінансової допомоги тим, 
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хто її найбільше потребує. Минулого року в Сумах мешкав 121 учасник 

бойових дій у Другій світовій війні, нинішнього - 83. 

 

Сумський центр зайнятості населення 

Павлова, Л. Повара и строители нужны всегда! : на "День карьеры" Сумской 

центр занятости презентовал школьникам рабочие профессии / Л. Павлова // 

Ваш Шанс. — 2019. — №14 (3-10 квіт.). —  С. 13А. 

28 березня 2019 року на базі Сумського вищого училища будівництва та 

дизайну відбувся "День кар‘єри" для школярів, для того щоб зорієнтувати їх з 

вибором професії. 

Патріотичне виховання молоді 

Сикорский, А. Позитив для молодых / А. Сикорский // Панорама. — 2019. — 

№15 (10-17 квіт.). — С. А10-А11. 

У Сумах працює Міський центр воєнно-патріотичного виховання для молоді (6 

-17 років). На базі центру функціонує декілька гуртків (дзюдо, стрільба тощо). 

Мета центру - патріотичне виховання молоді. 

 

Нова українська школа на Сумщині 

Лиховид, І. Задача на мільярд : чому частина областей знову ризикує зірвати 

закупівлі для Нової української школи / І. Лиховид // День. — 2019. — № 71. —  

С. 10. 

Сумщина минулого року стала одним із регіонів, який спланував розподіл 

державних субвенцій для Нової української школи. Цього року область знову в 

лідерах, отримала 33 мільони гривень з державного бюджету і передбачила 

співфінансування з обласного бюджету. 

 

Сумський національний аграрний університет 

Вертіль, О. І чужому навчаються, й свого не цураються / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — № 75. —  С. 5. 

Сумський національний аграрний університет співпрацює із партнерами 22 

країн, завдяки чому успішно розвивається за різними напрямами і відповідає 

європейським стандатам. Як заначає ректор СНАУ Володимир Ладика, спектр 

співпраці великий: від студентської та професорсько-викладацької академічної 

участі в реалізації міжнародних грантів, конференціях, семінарах, круглих 

столах до спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та 

освітніх організаціях. Торік 560 студентів проходили практику або стажування в 

11 країнах. Найбільше в Німеччині, Польщі, Швейцарії, Данії, Нідерландах, 

США та Канаді.  
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Кадетський корпус 

Вертіль, О. Сумські кадети наділи зелені берети / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — № 66 (5 квіт.). —  С. 3. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України ліцей-інтернат передано до сфери 

управління Адміністрації Державної прикордонної служби. Наступний 

навчальний рік ліцеїсти розпочнуть уже в прикордонному статусі. Йдеться про 

основні задачі та питання удосконалення навчальних планів з військової і 

фізичної підготовки, що стоять перед педагогічним колективом кадетського 

корпусу. 

 

Професійно-технічна освіта 

Чернов, В.  Молодь навчають бути успішною / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — №76 (19 кв.). —  С. 1. 

На базі ПТУ "Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери 

послуг" було створено Центр бізнесу і кар’єри. В Центрі учні мають змогу 

відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи та інші "курси підвищення 

кваліфікації". 

 

Переможці ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови 

 ім. Петра Яцика 

Вертіль, О.  Сумські школярки серед найкращих мовознавців України / О. 

Вертіль // Урядовий кур’єр. — 2019. — № 63 (2 квіт.). —  С. 12. 

Три учениці освітніх закладів області здобули призові місці на підсумковому 

етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Перше 

місце посіла учениця державного Роменського вищого професійного училища 

Анастасія Коновал, друге - Тетяна Стоян (Сумська ЗОШ №12), третє - Катерина 

Сергієнко (ЗОШ №21). 

 

Карний розшук Сумщини 

Александрова, Б. Уголовному розыску - 100 лет! : главная проблема 

современных оперов - отсутствие опыта и единой системы видеонаблюдения / 

Б. Александрова // Ваш Шанс. — 2019. — №16 (17-24 кв.). —  С. 16А. 

Інтерв’ю з Кузьменко Юрієм Олександровичем - начальником управління 

карного розшуку Головного управління Національної поліції в Сумській області 

- про роботу поліції в Сумській області. 

 

Медичні заклади Сумщини 

Павлова, Л. Облбольница: от мечты до реальности : для очередного 

переселения отделений на Ковпака продолжаются ремонты в блоке В / Л. 

Павлова // Ваш Шанс. — 2019. — №16 (17-24 кв.). —  С. 19А. 
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У 2017 році на сесії обласної ради була прийнята програма розвитку медичних 

установ третинного рівня, завдяки якій Сумська обласна лікарня змогла 

розширити свої корисні площі. Частина відділень лікарні  "переїхало" на вул. 

Ковпака в нову, відремонтовану будівлю. 

 

Культурне життя 

Вертіль, О. Дев’ять годин на красу / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 77. —  С. 20. 

В Сумах відбувся шостий регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва, 

нігтьової естетики та візажу Sumy Regional Cup Open 2019, у якому взяли участь 

196 майстрів краси із більш як десятка міст України. Незаперечним переможцем 

стала сумчанка Аліна Моїсеєнко, яка виборола три призових місця. 

 

Вертіль, О. Звітують майстри іконопису / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 

2019. — N 78. —  С. 16. 

У Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка сучасного іконопису, в 

експозиції якої роботи місцевих майстрів та учнів Свято-Троїцької іконописної 

майстерні та студії, де навчають академічного і канонічного стиля письма. 

 

Вертіль, О. На Сумщині - "Сумська весна" / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 

2019. — № 76. —  С. 20. 

Йдеться про традиційну творчу толоку відомих майстрів пензля і талановитих 

дітей, що ініціював сумський художник Ігор Василевський. Підсумком даних 

пленерів стане виставка полотен, яку відкриють в Сумській міській галереї. 

 

Зайкаускас, Л. М. "Театр - не спорт, а постійне творче вдосконалення" / Л. М. 

Зайкаускас, спілкувався О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 2019. — № 67 (6квіт.). 

—  С. 6. 

Інтерв’ю з литовським театральним режисером Лінасом Маріюсом 

Зайкаускасом, що поставив на сцені Сумського обласного академічного театру 

драми та музчної комедії ім. М. Щепкіна виставу "Все, що тобі потрібно - це 

кохання..." у стилі фолк на основі творів А. П. Чехова. Пан Лінас розповів про 

себе, про причину свого рішення поставити виставу саме в Сумах, про смак 

глядачів в різних країнах та свої творчі плани. 

 

Калиниченко, В. Какая она - мозаика песен? : в Сумах прошёл Всеукраинский 

фестиваль-конкурс вокально-хорового пения / В. Калиниченко // Ваш Шанс. — 

2019. — №14 (3-10 квіт.). —  С. 19А. 

В Сумах втретє пройшов Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового співу 

"Мозаїка пісень". Гран-прі цього року отримав хор учнів старших класів 

"Барвінок" дитячої школи мистецтв міста Шостка (керівник Шамро Лариса). 
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Калиниченко, В. Прелестный цветочек УОС / В. Калиниченко // Ваш Шанс. - 

2019. — №17 (24 кв.-1 трав.). —  С. 19А. 

В рамках фестивалю народної творчості "Сумські зорі" в Сумах пройшов 

концерт організації товариства сліпих. 

 

Касаткина, А. Владимир Нянькин: "Театральный фестиваль "Чехов-фест" не 

имеет аналогов в других украинских городах" / А. Касаткина // Панорама. - 

2019. — №16 (27-24 кв.). —  С. А11. 

Інтерв‘ю з Володимиром Нянькіним,  одним з організаторів фестивалю "Чехов-

фест", про перспективи і розвиток даного фестивалю. 

 

Сергеев, В. Влюблена по собственному желанию : в библиотеке им. Шевченко - 

художественная выставка Светланы Бедной и её воспитанников / В. Сергеев // 

Ваш Шанс. — 2019. — №16 (17-24 кв.). —  С. 23А. 

В міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка проходить виставка витинанок Світлани 

Бідної і її вихованців, діток з дитячого садочка № 34. 

 

Шевченко, О. Как пройти в библиотеку? : в обычном сумском подъезде 

организовали общедоступную библиотеку / О. Шевченко // Панорама. — 2019. 

— №17 (24 кв.-1 трав.). —  С. А5. 

В одному з підїздів дому, що на вул. Кондратьєва, відкрилася домова бібліотека. 

Ініціатором такої ідеї виступив мешканець даного підїзду Ярослав Кириченко. 

У фонді його бібліотеки більше 400 екземплярів книг. 

 

Лісова толока 

Вертіль, О. Лісова толока по-сумському / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 

2019. — № 70. —  С. 12. 

В мікрорайоні Баранівки, на одній з околиць Сум, відбулася лісова толока, під 

час якої учасники висадили майже півтори тисячі саджанців сосни та берези.  

 

Реконструкція будівлі «Романтики» 

Вертіль, О. Сумська "Романтика" - для тренувань і розваг / О. Вертіль // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — № 73. —  С. 12. 

У Сумах реконструюють молодіжний центр "Романтика", який має стати 

осередком молодіжного, культурно-мистецького та спортивного життя міста. На 

реконструкцію будівлі площею понад 2,5 тис. кв. м з міського бюджету надали 

18 млн грн, за які зміцнили фундамент, відновили систему опалення та 

покрівлю. 
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Спортивне життя  

Вертіль, О. На Сумщині змагалися козаки  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. — 

2019. — № 64 (3 квіт.). —  С. 16. 

У Сумах відбулися змагання з козацького двобою на Кубок України серед 

дорослих та Всеукраїнський турнір - чемпіонат серед школярів, в яких узяли 

участь майже 550 спортсменів із 14 регіонів. 

 

Рябинина, Р.  Как это - всю жизнь в спорте? : в 60 лет сумчанин Михаил 

Осташевский занимает призовые места на чемпионатах мира и ведёт авторские 

программы / Р. Рябинина // Ваш Шанс. — 2019. — №17 (24 кв.-1 трав.). —  С. 

15А. 

Стаття присвячена Михайлу Леонидовичу Осташевськиому - титулованому 

спринтеру України у ветеранському віці. Михайло Леонидович має 14 медалей з 

чемпіонатів світу і Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


