
 

 

ГО «СФЕРО» 
fb.com/sfero.ua 
+38 096 152 60 70 
sfero.union@gmail.com 

 

 

 

Звіт виконання проекту 
 

«Формування позицій щодо громадської оцінки роботи Вінницької регіональної 

митниці з подальшим формуванням відповідних рекомендацій і адвокацією заходів, 

спрямованих на поліпшення її роботи» (до 23.02.2022 року) 

З 24.02.2022 року: «Розвиток локального Волонтерського центру ГО «СФЕРО» та 

інформаційний спротив корупції на митниці» (змінена). 

 

В рамках реалізації проекту здійснено: 

 

1. Пошук, координація та надання гуманітарної допомоги переселенцям, військовим, 
сім`ям, що опинились в складних життєвих обставинах.  

Незважаючи на зменшення кількості співробітників (мобілізація до лав ЗСУ і тероборони 
та тимчасове переселення за межі України трьох працівників організації), а також 
переобладнання офісу та розміщення у ньому сім’ї переселенців, робота ГО СФЕРО не 
припинялась.  

ГО «СФЕРО» власними силами та разом з активними громадськими організаціями, 
ініціативними групами та активними вінничанами залучили більше 30-ти транспортних 
засобів місцевих активістів для волонтерської діяльності, заклали початок для роботи 3-
х волонтерських центрів (2 – на територіях Вінницької області), сформували підрозділи 
для патрулювання та оборони м. Вінниця, сформували добровольчий підрозділ для 
оборони міста, супроводу та охорони гуманітарних вантажів. 

Станом на 30 червня реалізовано: 
1.1. 16 самостійних доставок гуманітарного вантажу з Польщі, Німеччини 
1.2. 67 гуманітарних вантажів як цивільним так і військовим 
1.3. 11 автомобілів передано до ЗСУ в користування (мікроавтобуси, 

позашляховики) 
1.4. 1600 біженців розселені та отримали відповідну допомогу 

Основна інформація про волонтерський центр ГО СФЕРО, результати нашої діяльності, 
потреби реципієнтів, статистика та фотозвіти розміщені за посиланням 
https://charity.sfero.org.ua.  
 
2. Просування Волонтерського центру ГО «СФЕРО» в мережі Інтернет, через контентну 

підтримку сайту та соціальних мереж;  
Для більшого охоплення аудиторії до поширення інформацію про роботу центру ГО 
СФЕРО залучено соціальні мережі FACEBOOK лідерів громадської думки Вінниччини з 
тегами і посиланнями на сторінку ГО «СФЕРО», зокрема Івана Полюховича 
https://www.facebook.com/Polyukhovich, Андрія Гижка 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036748455147, Алли Студілко 
https://www.facebook.com/astudilko. Сторінка зі короткими постами на сайті: 
https://charity.sfero.org.ua/blog/ .  
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3. Створення централізованої форми для прийому заявок на запит про гуманітарну 
допомогу на сайті Волонтерського центру ГО «СФЕРО».Форму створено на головній 
сторінці сайту: https://charity.sfero.org.ua/#!/contact. Інформація з сторінки напряму 
надходить волонтерам центру.  

4. Відстеження діяльності працівників митниці та прикордонної служби у напрямках, 
пов'язаних з військовим станом в Україні. Організовано збір та висвітлення 
корупційних правопорушень працівників митниці та прикордонної служби на 
окремій сторінці сайту організації: https://sfero.org.ua/proyekty/porushennya-na-
mytnytsi. Зокрема, фіксуються інформаційні повідомлення про протиправні дії 
працівників митниці та прикордонної служби, як то затягування та вимагання хабарів 
за оформлення гуманітарної допомоги, надання за хабар дозволів на перетин 
кордону чоловікам призовного віку, провезення цінних речей та коштовностей у 
великих розмірах, перешкоджання веденню бізнесу, факти незаконних дій з 
гуманітарною допомогою тощо. Інформація надходить з відкритих джерел, в тому 
числі використовуються соціальні мережі Фейсбук, ТікТок, розповіді очевидців. 
Основні повідомлення розміщаються на сайті ГО СФЕРО https://sfero.org.ua, 
публікуються в телеграм боті Бюро економічної безпеки України 
https://t.me/StopOverpriceBot, інформацію по 3 інцидентам передано на відкриту 
лінію СБУ для перевірки. Зазначена робота ведеться з метою здійснення 
громадського контролю та виявлення неправомірних дій окремих посадових осіб 
митниці і прикордонної служби, які, на щастя, є скоріше виключенням на загальному 
фоні суспільного єднання у протистоянні російським загарбникам. 
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