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АГРОТУРИЗМ Ціль проєкту: залучити якомога більше туристів до Сагунівської ТГ та
розвинути цей напрям у селах, тому пропонуємо наступне:
 - відпочинок на/поблизу фермерських господарств/ садиби сільського
"зеленого" туризму - поблизу існуючих ферм будуємо невеличкий
котедж, де туристи могли б переночувати, туристам пропонуємо
погодувати худобу, погуляти пасовищами; гості матимуть змогу
долучитися до роботи з худобою чи на ділянках з рослинами; також сюди
можемо включити екскурсії для гостей (бажано з історичним
підтекстом, це завжди цікаво слухати у новому місці); пригощати
туристів можемо в основному рибою, свіжими фруктами та овочами з
ферми, 
-база відпочинку поблизу водосховища (човни, катамарани, риболовля),
 -окремі екскурсії про цікаві історичні об'єкти 
-фото та відео на сайті, щоб туристи могли побачити, що на них чекає,
коли вони приїдуть (віртуальний тур

СВІТЛО ДЛЯ ВСІХ Ціль проєкту полягає у підвищенні рівня безпеки у селах та в цілому
рівня комфортності проживання там. Територія охоплення - якомога
більша, тобто мається на увазі залучення до проєкту вулиць і Сагунівки,
і Боровиці, і Топилівки. Проєкт націлений на всю територію громади. В
результаті, громада отримає освітлені вулиці, по яким по вечорам, і
особливо у зимовий час, жителі сіл (як діти, так і дорослі) зможуть
безперешкодно і безпечно пересуватись. Також освітленість певною
мірою може вплинути на рівень злочинності зменшивши його. Важливо
щоб до проєкту були залучені не тільки головні, центральні вулиці сіл, а
й усі інші, без вийнятків. 

"СКАРБИ САГУНІВКИ" У кожної команди буде карта маршруту зі точками "скарбів", опорні
точки - територія з великим туристичним потенціалом. На
контрольних пунктах стоятимуть відповідальні особи для допомоги.
Команда на кожній з точок проходитиме квест або дізнаватиметься
+1 факт території. таким чином, формуючи загальну картину, що
туризм варто розвивати. А Сагунівська громада має усі переваги для
його розвитку. Захід буде поєднувати спортивну та туристичну
складову. Для команд на контрольних точках можна придумати
призи, та команди-переможців головний приз.
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"КІНО ПРОСТО НЕБА" Майданчик "кіна просто неба" стане публічним місцем, місцем зустрічі
жителів, місцем дискусії що є важливим фактором для функціонування
суспільства та залученості населення. Локація - будь-який населений
пункт громади, стадіон зі штучним покриттям, подвіря закладу
культури, освіти Очікувані результати: створити місце для
відпочинку, поєднати різні вікові категорії в одному місці

МОЛОДІЖНА РАДА Ціль - створити ініціативну групу, розробити положення, провести
вибори та в кінцевому результаті створити Молодіжну раду при
сільській раді. Базою для цієї ради може виступати Будинок культури.
Очікувані результати - активна робота з молоддю (різного роду івенти
та проєкти, наприклад, квартирники, муз вечори, кіно під відкритим
небом, школи-семінари розвитку особистості, можливості
працевлаштування по місцю проживання тощо), а також проведення
різних заходів для інших вікових груп населення, взаємодія та
комунікація з місцевою владою (зворотній зв’язок, щоб влада розуміла,
що наразі потрібно і актуально місцевим жителям територіальної
громади) 

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР
Ціль проєкту: осучаснити простір навколо однієї з шкіл громади, 
 зробивши «Простір DIY»/ Він матиме декілька етапів: на початку - це
збір бажань самих учасників освітнього процесу як вони бачать
територію навколо школи (це може бути вуличні меблі, або створення
арт простору, графіті, вуличне мистецтво і тд.) Етап 2 - створення
майбутньої візуалізації для майданчику за допомогою mood board.
Останній етап - разом зі школярами створити простір своїми руками.
Очікувані результати: акція дасть здатність формувати в громаді
новий світогляд небайдужого жителя, покаже, що зміни в громаді
залежать від кожного голосу "знизу".

«ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ» Ціль - мотиваційний аспект розвитку особистості учня та вчителя.
База - заклад освіти. Очікувані результати - проведення підсумкового
свята (Зоряний час) з грошовими стипендіями та преміями 
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БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ У рамках заходу створити воркшоп з виготовлення світловідбиваючих
елементів для дітей та провести гру з ознайомленням правил
дорожнього руху для дітей. Очікувані результати: переконати дітей, що
пішоходи, які мають на одязі світловідбиваючі елементи, на 85%
знижують шанс потрапити в дорожньо-транспортну пригоду.
Підвищити обізнаність та безпечність дітей. База проведення – школа.
Також в рамках цього проекту можна провести захід "Велошкола" -
Велошкола може бути як для дорослих, так і для дітей. Ціль проєкту -
навчання дітей правилам дорожнього руху, які мають дотримуватись
велосипедисти, догляду за велосипедом, а головне – це виховання у дітей
навичок безпечного керування велосипедом та пересування вулицями
села. Після теоретичного етапу все можна закріпити на практиці,
зробивши велозаїзд з усіма учасниками заходу. Базою провелення заходу
може бути школа. По закінченню усі учасники отримають сертифікати
"Безпечним керуванням велосипедом"

«САГУНІВКА- TRAVEL» Ціль - виховання патріотизму, любові до рідного краю. Реалізовуватись
може на базі закладу освіти або культури. Очікувані результати -
створення туристичних маршрутів, еко-стежок, екскурсій,
покращення туристичної інфраструктури, промоція туристичних
магнітів територіальної громади

“VOLUNTEERS TEAM” Ціль - моральна та матеріальна підтримка людей пенсійного віку. База
- сільська рада. Очікувані результати - покращення рівня життя
пенсіонерів, створення умов для їх комфортного життя, задоволення
необхідних потреб, залучення грантів для поліпшення матеріального
становища пенсіонерів 
Також, пропонується здійснення наступних заходів:
 1. формування зустрічей із спеціалістами різних галузей. Спікер
відповідатиме на питання аудиторії або ж навіть навчатиме чомусь
новому. А відвідувачі зустрічей зможуть у невимушеній атмосфері за
чашкою кави чи чаю не лише поспілкуватися між собою, а й дізнатися
щось корисне та цікаве.
 2. формування різного роду гуртків, де люди літнього віку могли б разом
втілювати свої креативні ідеї
 3. фітнес/розминка тощо. Залучаємо людей літнього віку займатися
спортом та оздоровлюватись.
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«А ЩО У ВАС?» Проєкт націлений на підсилення відчуття згрутованості у громаді,
задля того аби жителі знайомились між собою, дізнавались одне про
одного та про можливості, що вони їх мають. Проєкт може
реалізовуватись як на базі будинків культури так і на гарних
природніх місцях, коло річки тощо. Очіуваний результат це сильна
громада, яка знає про свої перспективи та проблеми та готова
долучитись до їх вирішення через вставновлення тісних
міжособистіних зв'язків.

ПЛЯЖ "ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ" Проєкт націлений на підвищення рівня комфорту життя місцевих,
створенню для них так потрібного рекреаційного простору. Це матиме
безпосередню користь для місцевих, адже тепер їм буде де відпочивати
та розважатись, при цьому будучи активними та на природі і з
модливістю познайомитись із жителями сусідніх сіл краще. Територія
для реалізації - будь яка придатна для цього частина набережної зони
Дніпра в межах громади. 

ЛІТЕРАТУРНІ ЧИТАННЯ Проєкт націлений на підвищення рівня культури громади та її
мешканців, також на привертання уваги до бібліотек та їхніх
потенційних можливостей, їхньої важливості. Він може бути
реалізований на базі трьох бібліотек: Сагунівської, Боровицької та
Топилівської сільських бібліотек. В результаті місцеві жителі більше
проникнуться культурою читання, можливо почнуть корситуватись
фондами бібліотеки частіше або навіть поповнювати їх. Також це
чудова можливість цікаво та корисно провести дозвілля як для
дорослих так і дітей, можливо залучення старшокласників до
обговорення творів необхідних до прочитання в процесі підготовки до
ЗНО, що може підвищити рівень зацікавленості молоді в українській
культурі та допомогти їм з успішним складанням іспитів. 

Е-ГРОМАДА Основні ціль проєкту - об’єднати органи місцевого самоврядування ТГ,
громадських активістів та експертів задля впровадження якісних,
потрібних та доступниє для громадян е-сервісів, їх підтримки та
популяризації серед населення. Необхідно розширити перелік послуг, що
вже надаються в ЦНАПі а також впровадити е-сервіси такого типу, як:
електронні запити на інформацію, електронні опитування, електронні
петиції, GIS-системи для повідомлення про проблему із прив‘язкою до
місця її локалізації тощо
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ПЛОДООВЕЧЕКОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД

Ціль: отримати прибуток з малоперспективної на перший погляд ідеї,
конкурувати (в майбутньому) з відомими підприємствами цієї сфери.
 Основна перевага бізнесу - дефіцит ринку збуту сільськогосподарської
продукції. А також, якщо будуть побудовані теплиці, то завод
забезпечений сировиною протягом усього року. Виробництво
консервованих овочів вимагає приміщення загальною площею не менше
300 м2. Це міні-завод, де активно використовується ручна праця. Для
забезпечення повноцінної роботи заводу має бути присутня пожежна
та охоронна сигналізації, система відеоспостереження. Персоналу
потрібно близько 8-10 осіб. Одним з найбільш важливих питань є
пошук ринку збуту. Найбільш перспективним варіантом є створення
своєї власної мережі. Продукцію власного виготовлення можна
реалізувати на ринку, пропонувати ресторанам, кафе. Основним
ринком збуту для початку будуть Черкаси. 
 Результати: власна продукція консервованих фруктів та овочів.

ТУРИСТИЧНА НАВІГАЦІЯ ТА
ІНФРАСТРУКТУРА

Територія громади має величезний туристичний потенціал,проте для
збільшення туристичного потоку необхідно модернізувати а інколи
навіть створити необхідну туристичну інфраструктуру. Тому я
пропоную:
 1. Розробити систему туристичної навігації до основних «туристичних
магнітів» громади
 2. Здійснити переобладнання під‘їзду/виїзду до берегів Кременчуцького
водосховища (зробити його зручним, доступним для всіх). Наприклад
зробити можливим вихід до водосховища на велосипедах, машині, пішки
та пересуваючи на інвалідному візку. 
 3. Розвинути мережу місць, що надають послуги із харчування,
проживання. Також варто сформувати спеціалізовані підприємства, що
будуть надавати туристам такі послуги, як оренда каяків,
катамаранів, поїзди на корабликах, показ майстер-класів тощо.
 4. Необхідно розробити та впровадити туристичні маршрути різного
спрямування та складності. Відповідно, для них теж необхідно буде
розробити інформаційні стенди і тд.

АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ Це так би мовити заклад позашкільної освіти, але не тільки для дітей, а
для всіх; де є різні гуртки, керівниками яких можуть бути «старожили»,
які володіють певними ремеслами. Територія - будинок культури (якщо
є). Результати - участь та перемоги у творчих конкурсах різних рівнів,
збереження історії села
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ЕЛЕВАТОР Ціль: здійснення операцій по скупці і подальшого перепродажу зернових
культур; висушування мокрого зерна; надання послуги зберігання зерна
на різні терміни; підробка та відвантаження зернових культур.
 Елеватор — це перспективна ідея для відкриття бізнесу у сфері
зберігання та переробки зернових культур. Для цього необхідно: підбір
відповідного приміщення та земельної ділянки, облаштування складів
і камер для зберігання запасів зернових культур, наявність справних,
екологічно безпечних комунікаційних систем (світло, газ, електрика).
 Результати: створення сільськогосподарського проєкту «елеватор»
вимагає від підприємця гарної команди професіоналів, здатних
постійно розвивати бізнес. При грамотному управлінні даний проєкт
буде надзвичайно популярним і прибутковим.

ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО Ціль: сприяти економічному розвитку громади, виростити овочі, які
могли б слугувати сировиною для плодоовечоконсервного заводу. 
 Першим кроком на шляху до тепличного виробництва є вибір ділянки
під будівництво теплиці. Основні параметри, на які потрібно звернути
увагу при виборі земельної ділянки, це наявність центрального
водопостачання або, принаймні, наявність неподалік розташованої
природної водойми, а також наявність гарних і зручних під'їзних шляхів.
Величезне значення при організації бізнесу має зведення теплиць. Нині
існує значна кількість уже готових конструкцій, встановлення яких не
займе багато часу. Їх можна зібрати і своїми силами. Після
встановлення теплиць продумуємо асортимент майбутньої продукції
(помідори, огірки, зелень). Невелике тепличне господарство цілком
можуть обслуговувати два-три найманих працівника, які знайомі з
специфікою роботи в теплиці. До одноразових витрат можна віднести
придбання необхідного комплекту устаткування, придбання самої
теплиці. Плата за оренду земельної ділянки, заробітна плата
працівників є витратами щомісячним. 
 Результати: Багато хто вважає, що за теплицями – майбутнє. Нове
виробництво сприятиме економічному розвитку, насамперед. 

HUB МАЙСТРІВ (КРЕАТИВНА
ІНДУСТРІЯ)

Ціль: розвинути туризм Креативні індустрії – діяльність, що
спирається на особисту креативність, майстерність і талант, та має
потенціал до створення багатства і робочих місць шляхом
продукування та використання інтелектуальної власності. Хаб
майстрів - це спільнота персон, яка передає знання щодо вирощування
певних рослин чи створення консерв на заводі, ділиться досвідом роботи,
створює майстер-класи для залучення туристів. Результати:
ознайомлення та залучення туристів до виробництва громади
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ЕКОПАРК Особливість Сагунівської громади - це її розташування на берегах
Кременчуцього водосховища. Це поєдання унікальних ландшафтів, тому
я пропоную на одному із річкових островів утворити екопарк. Основна
мета - це утворити проект, який об’єднує в собі турботу і допомогу
тваринам, терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну,
науково-дослідницьку та освітню бази, а також дозвілля для тих, хто
любить природу. На базі екопарку будуть проводитись спортивно-
розважальні свята (а також акції по типу «плогінг») , пізнавальні
екскурсії, прогулянки, освітні заходи щодо правильного поводження ід
відходами тощо. Також на території мультикомплексу планується
функціонування Центру психосоціальної реабілітації, діяльність якого
включатиме використання передових терапевтичних методик
екотерапії: арт-терапії, ландшафт-терапії та ін.

ВЕЛО-ІНФРАСТРУКТУРА Сагунівська територіальна громада славиться тим, що велика
кількість її мешканів користуються велосипедом, як основним видом
транспорту. Важливо, щоб використання велосипеду в повсякденному
житті не викликало труднощів. Для цього необхідно провести ряд
заходів, наприклад: облаштувати велодоріжки - нанести дорожню
розмітку,встановити дорожні знаки, світлофори тощо; облаштувати
парковки для велосипедів а також обладнати села громади
спеціальними насосно-ремонтими станціями. . 

ФЕСТИВАЛЬ «РИБ’ЯЧЕ ОКО» Фестиваль проводиться 1 раз в рік (день рибалки), жителі готують
страви з власних уловів та презентують їх і продають. Може
реалізовуватись на центральній площі (може ринок). Результати -
волонтерство (кошти витрачають на щось корисне для громади), обмін
кулінарними рецептами. В рамках фестивалю пропонуємо ще провести
так звану «Рибальську майстерню».Такий проєкт створить нову
місцеву ідентичність та додатково зможе приносити доходи до
бюджету громади. Проте він буде потребувати певних інвестицій та
підготовки. Таку майстерню рибальства можна розмістити десь на
берегу Дніпра, куди можна без проблем дістатись на транспорті. В цей
проєкт пропоную використовувати уже існуючу сферу господарства
Сагунівку (а саме рибальський промисел)
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ЦКП (ЦЕНТР
КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ)

Це точкові локації в закладах культури та освіти з надання послуг:
бібліотечних, інформаційних, культмасових (розробка сценаріїв, заходів
тощо). Результати - розвинена інформаційно-культурна
інфраструктура 

ЯГІДНО-ОВОЧЕВІ СКЛАДИ

Продовжити життєвий цикл продовольчих товарів присадибних
господарств. Статична заморозка представляє собою заморозку
продукції в камерах оснащених шокфростерами при температурі -35-
42 °С, що забезпечує збереження якостей свіжого продукту краще, ніж
при інших способах заготівлі та зберігання. У комплексі і складом для
ягід. Підвищення ефективності вирощування екологічних продуктів на
присадибних ділянках.

СТІЙКЕ
 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Забезпечити стійкість електроспоживання в громаді. Оновлення усієї
системи електропостачання в громаді. Тільки висока стійкість
електропостачання може забезпечити надійну роботу систем
зберігання сільсько-господарської продукції та її заморожування. 

Для успішної реалізації свіжої ягоди необхідно забезпечити якісне
зберігання свіжих ягід. Зміщення термінів реалізації і вихід на ринок з
урожаєм вже після типового для кожної культури сезону збору та
продажу, дозволяє значно збільшити прибуток. Розташуванням складу
тяжіє до якісної дорожньої інфраструктури. Підвищення ефективності
ягідництва на території громади.

ШОКОВА
ЗАМОРОЗКА,СУШАРКА

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОГО
МУЛУ, ЯК ДОБРИВО

У літню пору рівень води в водоймах і річках падає. Мул заготовляють
за допомогою екскаватора, очищаючи водосховище. Мул вносять в грунт
в сухому або вологому вигляді з подальшою перекопування, щоб речовина
могли переробити мікроорганізми і черви. Беріг Дніпра. Очистка
водойми та підвищення врожайності.

КАМЕРИ БЕЗПЕКИ Проєкт націлений на підвищення рівня безпеки жителів громади;
камери відеоспостереженя обов'язково мають бути встановлені в усіх
трьох населених пунктах громади, можливе їх розміщення на
центральних вулицях, головних транзитних шляхах, коло об'єктів
місцевої інфраструткури (бібліотеки, пошти, будинках культури
тощо); очікується, що даний проєкт окрім практичної вигоди
спостереження та ідентифікації правопорушників, також вплине на
душевний спокій місецвих, гарантуючи безпеку їм та їхнім близьким. 
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ВИРОБНИЦТВО
ОЧЕРЕТЯНОГО ПОЛОТНА

ТА КОКТЕЛЬНИХ
ТРУБОЧОК

Виробництво очерету, плит з очерету, очеретяних матів, снопів
очерету, дахів з очерету. На березі водосховища. Зростання малого
підприємництва. Виробництво якісної крафтової продукції.
Виробництво екологічних трубочок для напоїв.

ШЕРИФ 

«ECO-FRIENDLY» Пропонуємо поширювати культуру правильного поводження із
відходами, задля покращення екологічного стану території громади.
Також можна розробити курс лекцій для молоді щодо важливості
сортування сміття або поширювати інформацію про такий спосіб
життя як "zero waste".

Ціль проєкту полягає в підвищенні рівня безпеки громади, підвищення
рівня надання правоохороних послуг; проєкт стосується всієї території
громади, всіх населених пунктів, розміщення офісу поліцейського
офіцера можливо доцільним буде у адміністративному центрі громади;
від даного проєкту очікується збільшення рівня безпеки для жителів,
зростання їхньої довіри до правоохороних органів та забезпечення більш
комфортного життя. 

МІЖСІЛЬСЬКЕ СПОЛУЧЕННЯ Забезпечити стійкість і швидкість транспортного сполучення між
населеними пунктами громади. Важливо, щоб у громаді якісно
функціонував  як приватний, так і громадський транспорт. Для цього
необхідно покращити як якість дорожнього покриття, так і оновити
транспортний парк громади.


