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Програма
«Розвитку настільного тенісу на 2022 рік».

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма.
Програма розвитку настільного тенісу на 2022 рік розроблена на підставі Закону України
«Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Указу Президента України «Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в
Україні». Настільний теніс як в Україні, так і у нашій громаді є невід’ємною частиною
фізичного виховання та спорту, важливим фактором зміцнення здоров’я населення,
популярним видовищем. Заводська міська рада і надалі в межах наданих повноважень
сприятиме збереженню та подальшому зміцненню організаційних і матеріально-технічних
засад, прогресивних тенденцій дитячо-юнацького, дорослого настільного тенісу громади,
консолідуватиме зусилля на його розвиток і фінансову підтримку, адже виховне і оздоровче
значення цього виду спорту є неоціненним.
II. Мета та основні завдання Програми.
Основною метою Програми є пропагування серед мешканців громади здорового
способу життя, занять фізкультурою, спортом і особливо, настільним тенісом, який є
улюбленим і доступним видом спорту, сприяння його розвитку, масовості, гідного
представництва на рівні області, досягнення високих спортивних результатів. Настільний
теніс передбачає заняття фізичною культурою і спортом з метою гармонійного розвитку
особистості на основі створення сприятливих умов для задоволення потреб широких верств
населення у збереженні та зміцненні здоров’я, підвищенні працездатності в активному
відпочинку. Дана Програма має на меті окреслити і використовувати можливості настільного
тенісу як засобу зміцнення здоров’я населення, що зумовлює необхідність пошуку нових
підходів до визначення шляхів його подальшого розвитку та шляхів об’єднання зусиль
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій у забезпеченні сприятливих умов для розвитку настільного тенісу.
Основними завданнями настільного тенісу є:
- формування у населення, і особливо у дітей та молоді, суспільної думки переваг
здорового способу життя, культу соціально активної та фізично здорової особистості;
- створення умов для проведення змагань з настільного-тенісу серед широких верств
населення;
- підвищення рівня організації та проведення турніру з настільного-тенісу на Кубок
міського голови.

III. Напрями виконання Програми
Програма реалізується у комплексі з цільовими програмами Заводської територіальної
громади, спрямованих на розвиток фізичного виховання і спорту за такими напрямами:
- формування у дітей та молоді відповідального і бережливого відношення до свого
здоров’я, усвідомлення життєвої необхідності здорового способу життя;
- сприяння реалізації творчого потенціалу дітей і молоді, спрямованих на їх духовне та
фізичне становлення і самовдосконалення;
- сприяння діяльності громадських спортивних організацій в напрямку пропаганди
здорового способу життя, залучення дітей, підлітків і молоді до занять фізичною культурою і
спортом, зокрема, до занять настільним тенісом;
- сприяння створенню умов та покращення матеріально-технічної бази для занять
настільним тенісом у Заводській громаді;
- сприяння в організації і проведенні турніру з настільного тенісу;
- задоволення потреб населення у видовищних масових спортивних заходах
(товариські матчі, аматорські турніри, матчі ветеранів тощо);
- здійснення інформаційної та пропагандистської діяльності, спрямованої на
популяризацію настільного тенісу серед широких верств населення, як засобу здорового
способу життя.

IV. Очікувані результати виконання Програми
В результаті здійснення намічених Програмою заходів очікується:
- залучення дітей і молоді до занять фізичною культурою і спортом, зокрема
настільним тенісом;
- впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування
національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
- запобігання негативному впливу на громадян, особливо на молоде покоління,
наркоманії, пияцтва, алкоголізму та тютюнопаління;
- наближення умов та рівня матеріально – технічного оснащення для занять настільним
тенісом до необхідних вимог;
- пропаганда настільного тенісу серед підростаючого покоління;
- проведення різноманітних змагань, турніру із настільного тенісу (Кубок міського
голови з настільного тенісу).

V. Фінансове забезпечення виконання Програми
При формуванні міського бюджету на 2022 рік передбачати видатки на:
-

проведення спортивно-масових заходів : Кубок міського голови з настільного тенісу;

-

закупівлю спортивного інвентаря і обладнання, спортформи;

-

харчування спортсменів.
Джерелами фінансування заходів Програми є:
- кошти міського бюджету;
- кошти підприємств, установ та організацій;
- спонсорські та благодійні внески.

Щороку передбачаються у проектах міського бюджету необхідні обсяги коштів для
виконання Програми з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.

