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РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ 

Як депутат Вінницької обласної Ради на виконання рішення сесії «Про закріплення 
за сільськими, селищними, міськими територіальними громадами» я, як депутат 
Вінницької обласної ради, опікуюся такими громадами: Гайсинською міською 
територіальною громадою, Ладижинською міською територіальною громадою, 
Тростянецькою селищною територіальною громадою, Краснопільською сільською 
територіальною громадою, Ольгопільською сільською територіальною громадою.  

Такий тісний зв’язок з громадами зумовлений не лише нормативним 
розпорядженням, а й тісними особистими, родинними і дружніми стосунками з людьми, 
які працюють і проживають а цих громадах. Маю тут довготривалі відносини, які 
склалися десятиліттями. Тут проводив зустрічі з людьми, прийоми громадян, будучи 
депутатом Вінницької обласної Ради нинішнього і попереднього скликання. 

Враховуючи карантинні обмеження протягом року зустрічі з виборцями та 
представниками органів місцевого самоврядування вказаних громад за першої ж 
можливості проводив у форматі живого спілкування.   

 

 

 



 

 



 

Про зустрічі і прийоми громадян завчасно особисто і через можливі інформаційні 
канали доводжу до відома мешканців вказаних громад. Тому прийоми завжди проходять 
з великою кількістю звернень і запитів та вчасних відповідей на них. 

Графік постійних прийомів громадян узгоджений з керівниками органів місцевого 
самоврядування, проходять щомісяця в Тростянецькій селищній раді і опублікований на 
сайті Вінницької обласної Ради. Про дати проведення виїзних прийомів громадян в 
Гайсинській міській територіальній громаді, Ладижинській міській територіальній 
громаді, Краснопільській сільській громаді Ольгопільській сільській територіальній 
громаді інформується додатково і завчасно.  

Протягом 2021 року було проведено понад 15 депутатських прийомів, прийнято на 
них понад двісті громадян, 80 людей з 34 населених пунктів після звернення отримали 
допомогу з депутатського фонду. 

 

РОБОТА В ГРОМАДАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виступив ініціатором і реалізатором Програми енергоефективності та 
енергоощадності «СВІТЛІ ГРОМАДИ». Суть її полягає у тому, щоб забезпечити освітні 
заклади – школи, садочки, а також заклади охорони здоров’я та культурно-просвітницькі 
заклади якісним енергоощадним світлодіодним освітленням. Це суттєво впливає на 
здоров’я дітей, які проводять багато часу в приміщеннях і значно заощаджує кошти на 
оплату комунальних послуг в громадах. 

Іншим напрямком Програми «Світлі громади» є забезпечення сільських вулиць 
вуличними консольними ліхтарями – сучасними, потужними, малозатратними. Світло на 
ряді вулиць було вимкнено десятки років тому, що створювало значні незручності для 
мешканців. Пишаюся тим, що такі завдання вдалося вирішити в Ілляшівці, Новій 
Ободівці, Великій Стратівці. 

  
 



Програму «СВІТЛІ ГРОМАДИ» реалізовано в освітніх закладах Гордівки, Оляниці, 
Ілляшівки, Тростянчика, Четвертинівки. Розпочата робота в освітніх закладах 
Олександрівки, Летківки Тростянецької ОТГ, селах інших об’єднаних громад 
Гайсинського району. 

 
 

 

 
 

 



 
Енергоефективність, енергоощадність та модернізацію розглядаю як один із 

пріоритетів своєї депутатської роботи. Робота по програмі «СВІТЛІ ГРОМАДИ» в 
старостинських округах триває. 

 
 

______________________________________________ 

Підтримка закладів охорони здоров’я і медиків в умовах світової пандемії стала ще 
одним напрямком зусиль і роботи. Благодійний» Фонд «ДОБРОДАР», який фундований 
мною, продовжує свою багаторічну діяльність. Благодійний Фонд Ігоря Хміля 
«Добродар» з 2014 року щороку номінується для участі в Національному конкурсі 
«Благодійна Україна» і за суспільно-корисну місію відзначений найвищою відзнакою 
конкурсу — статуеткою «Янгол Добра».  

У 2021 році були оголошені переможці конкурсу «Благодійна Вінниччина-2020». 
Особисто відзначений Дипломом Переможця II ступеня в номінації «Охорона здоров’я». 
Стрімке поширення коронавірусної інфекції в позаминулому році застало зненацька і 
людей, і відповідні державні служби. В умовах дефіциту індивідуальних засобів захисту 
нам вдалося швидко закупити за кордоном  перші експрес-тести по виявленню 



коронавірусу вже в квітні 2020 року на безоплатній основі забезпечити ними районні 
лікарні Тростянця, Теплика, Гайсина, Чечельника, Бершаді.  

 
Шукали і знаходили можливості доставити лікарям і пацієнтам захисні маски, які 

були на вагу золота, закупляли респіратори, захисні костюми для лікарів, дезінфікуючі 
засоби тощо. Закупляли і доставляли пральні машини для інфекційних відділень 
районних лікарень. І зараз усвідомлюю, що свою вагому частку Благодійний фонд Ігоря 
Хміля  «Добродар» зробив вчасно та в міру своїх ресурсів і можливостей. 

 



 

 

  
_____________________________________________ 



Турбота про дітей громад, їхній всебічний розвиток – пріоритет у роботі. У цьому році 
особистими зусиллями провів масштабну роботу напередодні 1 вересня — Дня знань. 
Були проведені зустрічі з педколективами усіх шкіл Тростянецької ОТГ, багатьох шкіл 
Гайсинської та Ольгопільської ОТГ, визначалися з нагальними потребами і завданнями. 
Всі школярики-першокласники всіх без винятку сіл Тростянецької ОТГ та Тростянця, 
шкіл Гайсина та Ольгополя отримали персональні подарунки, які були вручені на 
урочистостях з нагоди Дня знань. 

 

  
 

Завжди підвищена увага до діток, яким потрібна особлива увага від суспільства і 
особлива підтримка від держави. Це дітки, які зростають під опікою бабусь і дідусів, 
дітки, які живуть у складних соціально-побутових умовах. Із року в рік такі діти 
отримують підтримку і допомогу. 

 

У 2021 році як депутат Вінницької обласної Ради відстоював інтереси і можливості 
громад під час проведення Конкурсу Вінницької обласної Ради «Комфортні Громади». 



Як фундатор Благодійного Фонду Ігоря Хміля «Добродар» виступив з ініціативою 
співучасті у фінансуванні проектів громад, які подавалися на даний обласний Конкурс. 
Мушу вказати, Благодійний Фонд «Добродар» виконав усі взяті на себе фінансові 
зобов’язання вчасно та в повній мірі. Перший виграний проект подавався від 
Тростянецької ОТГ і передбачав реконструкцію глядацької зали Тростянецького 
Будинку культури. Цей проект виграв Конкурс і вже реалізований в інтересах громади. 

Благодійний фонд Ігоря Хміля «Добродар» також взяв на себе суттєву фінансову 
складову в іншому проекті, який подавався від Ладижинської міської громади і 
передбачав ремонт Храму в с. Заозерне. Цей проект також здобув перемогу в конкурсі. 

.   

 



 

 

СЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

РОБОТА В ПОСТІЙНІЙ КОМІСІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НОРМОТВОРЧА РОБОТА 

У Вінницькій обласній Раді 8-го скликання є членом постійної комісії з питань 
стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування. Із 10 засідань взяв 
участь у переважній більшості (вісім), де підтримав усі конструктивні пропозиції, які 
стосувалися розвитку Вінниччини та її громад.  

 
Також взяв участь у переважній більшості сесійних засідань Вінницької обласної 

ради. Як депутат обласної Ради попереднього скликання ініціював прийняття 
Бюджетного регламенту області. Цим документом передбачено участь депутатів і 
громадськості у бюджетному процесі, і не лише під час голосування. Три роки часу 
знадобилося, щоб депутати зрозуміли, що бюджетний регламент – це чіткий порядок 



розпорядження коштами платників податків на обласному рівні. Це такий самий 
детально прописаний механізм, як і регламент роботи обласної ради. Тільки у фінансах. 
Ще 4 червня 2018 року мною, депутатом обласної Ради, було подано проект рішення про 
Бюджетний регламент Вінницької обласної ради. Він був винесений на розгляд депутатів 
7-го скликання 28 вересня 2018 року. Депутати попереднього скликання не проявили 
далекоглядність і не підтримали мою нормативну пропозицію.  

Але після довготривалого спротиву цій демократичній процедурі 29 жовтня 
нинішнього року такий важливий документ прийнято до виконання відповідними 
департаментами обласної державної адміністрації. 

 
На 11-й сесії Вінницької обласної ради депутати нинішнього скликання депутати 

повернулися до ініційованого мною ще в 2016 році питання про врегулювання обліку 
благодійних внесків у лікарнях. Депутати вже нинішнього скликання проголосували за 
таке рішення, доповнивши його розділом платних послуг. Які не заборонені, але не 
врегульовані.  

Тростянецька лікарня була першою в області, яка впровадила мою ініціативу. 
П’ять років досвіду показали, що треба вдосконалювати контроль за цими внесками. Моя 
ініціатива п’ятирічної давності виявилася актуальною і важливою зараз. Отже, керівники 
комунальних закладів охорони здоров’я Вінницької області новим рішенням депутатів 
Вінницької обласної Ради мають організувати отримання благодійних внесків і пожертв 
за надання платних послуг у закладах виключно через електронні термінали 
безготівкової сплати коштів.  

 

 

 



СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Продовжую підтримувати тісні зв’язки зі старостами та головами ОТГ Гайсинського 
району. На запрошення беру участь у роботі сесій Гайсинської районної ради, 
Тростянецької селищної ради, урочистих заходах та важливих подіях в місцевих 
громадах.  

 
Продовжую бути членом великої сім’ї благодійників і волонтерів, які розділяють місію 
добра і благочинності. Займатися благодійністю та волонтерством для мене — це вже 
стиль життя, і мені надзвичайно приємно, що така робота приносить користь і визнання. 
Підтримую тісні зв’язки з 59 мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка і 2021 року 
як волонтер відвідував військовослужбовців на лінії розмежування. 

 



2021 року пройшов стажування в органах державного управління в Мексиканських 
Сполучених Штатах. Під час прийому в  посольстві України в Мексиці йшлося про 
потенційні можливості розвитку країн, де є безпекові ризики, але наявний високий 
людський, природний і сировинний ресурс. Під час стажування вивчав досвід систем 
сповіщення щодо безпеки і надзвичайних ситуацій в мексиканській столиці, роботу 
парламентарів обох палат, брав участь в круглих столах і зустрічах, присвячених 
розвитку міждержавних зв’язків між нашими державами.  

 
 

 


