
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

 
            29 березня  2016 року    

                    
         Про затвердження міської Програми  

        розвитку та популяризації настільного  

        тенісу в місті на 2016  рік. 

  

 

 

Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, 

врахувавши висновки постійних комісій міської ради, Гребінківська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити міську Програму розвитку та популяризації настільного 

тенісу в місті на 2016  рік  (додається). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань охорони здоров’я. освіти, культури, молоді і спорту, туризму, 

соціального захисту населення (Карпець С.Г.) 

  

 

 

        Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                           Рішення 4 сесії міської ради  

                                                                   7скликання від 29.03.2016 року 

 

 

Міська програма 

розвитку та популяризації настільного тенісу в місті 

на 2016  рік 

 

                              1. Загальні положення 

             Фізична культура як складова загальної культури, суспільними 

проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником 

здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного 

дозвілля, формування  гуманістичних цінностей та створення умов для 

всебічного гармонійного розвитку людини. 

             Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини, 

виявленню резервних можливостей організму, формуванню патріотичних 

почуттів у громадян. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом 

населення покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування. 

              Останнім часом в місті спостерігається зацікавленість різновікових 

категорій населення таким видом спорту, як настільний теніс. В приміщенні 

Спортивного комплексу облаштований  ігровий зал та встановлені тенісні 

столи. Проводяться турніри, переможці, яких приймають участь в обласних 

чемпіонатах а також в змаганнях, які проводяться в інших містах. Особливу 

зацікавленість даним видом спорту виявляють діти та шкільна молодь.   

              Міська ради приділяє значну увагу розвитку спорту, в тому числі 

настільному тенісу в місті,  дбає про його розвиток, як серед дорослих, так і 

дітей, задовольняючи також видовищні запити населення. 

                           

                              2. Мета та завдання розвитку настільного тенісу. 

             Програма  розвитку настільного тенісу в місті розроблена з метою 

популяризації та піднесення престижу даного виду спорту в місті, 

забезпечення належного рівня майстерності спортсменів для  успішного 

виступу  в чемпіонатах та кубках області, району. 

             Основними завданнями Програми є : 

- сприяння подальшому розвитку настільного тенісу в місті; 

- підвищення рівня майстерності спортсменів - любителів; 

- організація культурного дозвілля населення та загального оздоровлення 

молоді; 

- створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу спортсменів 

в обласних змаганнях, турнірах, чемпіонатах тощо. 

 - забезпечення підтримки громадської ініціативи.                                                           

                                  3. Очікувані результати. 

1.Подальший розвиток настільного тенісу в місті, підвищення його 



рівня, масовості.           

          2. Зміцнення здоров'я дітей і молоді, поліпшення профілактики 

захворювань. 

         3.  Зміцнення матеріально-технічної бази для занять настільним тенісом. 

        4.   Покращення використання спортивних споруд. 

 

4. Організаційне та фінансове забезпечення. 

           1. Виконавцем Програми є виконавчий комітет міської ради, КЗ 

«Спортивний комплекс м. Гребінка». 

           2. Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів бюджету міста та з інших джерел, 

незаборонених законом.    

          3. За рахунок коштів Програми проводити оплату праці інструктора із 

фізкультури та спорту (з настільного тенісу).         

           Встановити оплату праці інструктора з фізкультури та спорту згідно 8-

го тарифного розряду. Передбачити, що виплати надбавок і премій інструктору 

із фізкультури та спорту (з настільного тенісу) визначаються відповідно до 

наказу директора Спортивного комплексу за погодженням з міським головою, 

щомісячно. 

          3. Розмір фінансування Програми на 2016 рік складає   30 000 грн. 

      

                                                                                                                          

      

 

 

                    Міський голова                                          В.І. Колісніченко 


