
Приміщення парламенту повинні бути пристосовані до використання кожним грома-

дянином, із забезпеченням рівних можливостей для всіх відвідувачів та відповідати по-

требам усіх соціальних груп. Дизайн приміщень для відвідування має бути зрозумілим і 

таким, щоб його могли використовувати люди з різними можливостями. Надаючи доступ 

громадянам до приміщення, слід дотримуватися таких принципів: просте та зручне ви-

користання, сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів, 

толерування до помилок, використання малих фізичних зусиль, наявність необхідного 

розміру та простору, щоб підійти до входу і для інших фізичних маніпуляцій, незалежно від 

антропометричних характеристик, стану та рухливості2.

Практика надання доступу громадянам до національних парламентів різниться за-

лежно від обсягу, часу, порядку доступу тощо. Втім, тенденція до більшої відкритості (що 

проявляється в тому числі в наданні фізичного доступу до приміщень) парламенту чітко 

прослідковується в країнах, що прагнуть підвищити рівень демократії та довіри до пар-

ламентських інституцій, для країн з розвиненою демократією доступ громадян до парла-

ментів існує давно. 

Парламенти демократичних країн погоджуються з тим, що потрібно забезпечити 

доступ громадянам до парламенту, але практично вирішують це питання по-своєму в 

кожному окремому випадку. Так, зокрема, різниця може полягати в часі доступу (щодня, 

лише в будні дні, лише в дні поза засіданнями парламенту тощо), обсязі доступу (доступ 

громадян до дебатів, голосування, громадських слухань та обговорень, час запитань 

уряду, щорічних звітів у роботі парламенту тощо), необхідності запрошень, наявності ек-

скурсій, шкільних та інших спеціальних турів та рівні застосування нових інтерактивних та 

Можливість відвідати громадянами національний парламент у демократичній державі –

це їх беззаперечне право та своєрідний інструмент контролю, оскільки народ як носій 

влади делегує парламентарів на виконання роботи на певний строк в інтересах народу 

та може безпосередньо побачити процес роботи парламентарів як своїх представників. 

З іншого боку, надання доступу громадян до парламенту є проявом освітньої функ-

ції, що реалізується інструментами комунікації, що має на меті зміцнення інституційно-

го іміджу парламенту та підвищення обізнаності громадян про його діяльність, роль та 

місію. Адже роз’єднаність з парламентарями та парламентом загалом та брак базових 

знань про парламент та політику створюватимуть для громадян труднощі із залученням 

у політичне життя на фундаментальному рівні, а відтак вони не бачитимуть потреби та 

цінності в голосуванні. 

INFO BRIEF

ДОСТУП ГРОМАДЯН ДО ПАРЛАМЕНТУ
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мультимедійних технологій при цьому, надання інформації іноземними мовами, платність / 

безоплатність турів та екскурсій, можливість відвідати інші, окрім будівлі Парламенту, 

об’єкти (бібліотеки, історичні будівлі парламенту, архіви, релігійні споруди тощо), обов’яз-

ковість / необов’язковість бронювання, надання можливості відвідування парламенту лю-

дям з обмеженими можливостями.

Швеція
Шведський парламент – Риксдаг – щорічно відвідують кілька тисяч осіб. Принцип, 

якому слідує Риксдаг – «Все, що відбувається в Палаті, відкрито для громадськості. Від-

критість і прозорість є головними для шведської демократії». 

Парламент відкритий для відвідування будь-якою особою Палати, Риксдаг проводить 

також екскурсії (для громадян та організацій), навчальні візити, в тому числі англійською 

мовою. Вхід та приміщення Риксдагу обладнано для людей з обмеженими фізичними 

можливостями.

Дебати або голосування в палаті: Основний зал Риксдагу (Public Gallery) має при-

близно 500 місць і завжди відкритий для громадськості в період зустрічей членів парла-

менту для обговорення, дебатів між лідерами партій, запитань Прем’єр-міністру, щоріч-

них дискусій із зовнішньополітичних питань та під час ухвалення рішень. Для доступу до 

зали необхідно пройти лише контроль безпеки та залишити верхній одяг у спеціально 

обладнаних місцях. 

Вхід доступний людям з обмеженими можливостями. Фотографування дозволене у 

загальній залі, але при цьому забороняється фотографувати зблизька записи чи доку-

менти на столах членів парламенту або на трибуні.

Громадські слухання. Комітети проводять низку слухань, відкритих для громадсь-

кості, основна ідея яких полягає у забезпеченні членів парламентських комітетів більш 

детальною інформацією з конкретного питання. На відкриті слухання комітет запрошує 

експертів та представників різних зацікавлених сторін відповісти на запитання його членів. 

Для відвідування відкритих громадських слухань достатньо пройти контроль безпеки. 

При цьому у кімнатах для проведення слухань є місця для людей на інвалідних візках, 

приміщення також обладнані гарнітурами для осіб з вадами слуху (hearing loops).

Екскурсії. Екскурсії до Риксдагу влаштовують для громадян та для організацій. Під 

час екскурсій відвідувачі дізнаються про роботу Риксдагу, його історію, обов’язки парла-

ментарів. 

Під час сесій Риксдагу екскурсії для громадськості проводять в суботу та неділю без 

попереднього бронювання, в екскурсійній групі передбачено 28 місць. Групові тури для 

організацій та шкіл проводять у визначені дні за попереднім бронюванням. Для школярів 

Риксдаг пропонує денні тури та інтерактивні семінари. 

Бібліотека Риксдагу існує з 1851 року і є однією з небагатьох парламентських бібліо-

тек у світі, відкритих для громадськості. Це спеціалізована бібліотека для суспільних наук 

та права, головним завданням якої є забезпечення Риксдагу необхідними для ухвалення 

рішень даними, саме тому колекції бібліотеки були побудовані відповідно до потреб Рикс-

дагу. Більшість книг у бібліотеці можна позичити.

Франція
Обидві палати парламенту надають доступ громадянам як до приміщень, що ста-

новлять велику культурну та історичну цінність, так і безпосередньо до Палат Парламенту.

Принцип доступу громадян до парламентських приміщень був закріплений у Консти-

туції П’ятої республіки після Французької революції, згідно з якою «Засідання двох палат є 

відкритими. Словесна доповідь дебатів публікується в Офіційному Віснику. Кожна Палата 

може засідати за закритими дверима на прохання Прем’єр-міністра або однієї десятої її 
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членів.»

– Національна Асамблея (нижня палата)
Приміщення Національної Асамблеї (Бурбонський палац) є відкритими для відвідуван-

ня організованими групами (максимум 50 осіб), запрошеними депутатами та для само-

стійних візитів. Дата та час турів визначаються за графіком порядку денного Парламенту.

Дебати Національної Асамблеї. Особи, які бажають відвідати дебати, мають отрима-

ти запрошення від депутата Палати. Кількість місць обмежена та присутність на дебатах 

гарантується для перших десятьох осіб, присутніх перед входом, для решти осіб - залеж-

но від наявних місць. При цьому, згідно з Положенням Національної Асамблеї, відвідувачі 

повинні бути одягнені належним чином (для чоловіків куртка з довгим рукавом, довгі шта-

ни) і сидіти без головного убору. Відвідувачі можуть ознайомитися з парламентськими до-

кументами, що стосуються поточних дебатів, та робити нотатки, повинні дотримуватися 

тиші та не надавати жодних ознак схвалення чи несхвалення. 

– Сенат (верхня палата). 
Приміщення Сенату (Люксембурзький палац) є відкритим для відвідання групою (до 

40 осіб) лише за спеціальним дозволом від сенатора в окремі дні за умови, що Сенат в ці 

дні не засідає. Офіційний сайт надає можливість  зробити «віртуальний тур» приміщенням 

Сенату та побачити віртуальну експозицію.

Дебати Сенату відкриті для відвідування. Особи, які бажають це зробити, повинні 

отримати запрошення від сенатора та надати його разом з посвідченнями особи при 

вході до Сенату. Доступ до сесії обмежений кількістю доступних місць. Групи (максимум 

30 осіб) повинні отримати спеціальний дозвіл від сенатора не пізніше, ніж за місяць до 

запропонованої дати.

Велика Британія
Парламент відкритий для відвідувачів цілий рік, з понеділка по суботу, та дозволяє 

відвідати екскурсійні тури (на платній основі) або взяти участь у дебатах та слуханнях 

комітету, в годині запитань міністрам (безкоштовно). 

– Екскурсійні тури. 
Парламент Великобританії надає екскурсійні тури різних видів – самостійні тури з 

аудіо-гідом, тури з гідом, сімейні тури, тури організовані через свого представника – пар-

ламентаря, приватні тури, тури для відвідувачів з вадами зору, шкільні тури та інші, що 

надаються різними мовами. Деякі тури є платними. Детальна інформація про візит до 

парламенту міститься на сайті, квитки можна забронювати чи купити онлайн, за телефо-

ном, в офісі з продажу квитків. Офіційний сайт надає можливість здійснити «віртуальний 

тур» парламентом.

Крім того, громадяни можуть відвідати Парламентські Архіви.

Британський парламент надає можливість орендувати окремі приміщення парламен-

ту, провести визначні події, відвідати ресторан парламенту. 

– Парламентська робота. 
Вхід на засідання Нижньої палати Парламенту відкритий для всіх без попереднього 

бронювання та дозволяється за умови наявності місць. 

Для відвідування Палати Лордів є два основні способи: отримати квитки заздалегідь, 

подавши запит члену Палати Лордів, або в порядку живої черги. Відкриті засідання дея-

ких комітетів Палати лордів є також вільними для відвідування.

Протягом часу запитань Прем’єр-міністру, для доступу до парламенту необхідний 

квиток-перепустка. Громадяни Великобританії можуть отримати його безкоштовно лише 

через свого депутата або члена Палати Лордів. Іноземні відвідувачі та резиденти Велико-

британії можуть отримати доступ на засідання за умови наявності місць. Втім, після часу 

запитань Прем’єр-міністру, доступ до засідання Палати отримати значно легше, адже 
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квитки для цього не вимагаються. 

Польща 

Обидві палати Парламенту Польщі розміщені в будівлі під назвою Сейм. Бронюван-

ня відвідування є обов’язковим та здійснюється через веб-сайт Сейму і відкрите за три 

місяці до запланованого візиту. Офіційний сайт надає можливість  зробити «віртуальний 

тур» Сеймом.

У дні поза засіданнями Парламенту можна побачити галерею, головний зал, Колонний 

зал, Маршальський коридор і приміщення для засідань Сенату (тільки в будні дні). Відвіду-

вання дозволено лише в супроводі зареєстрованих гідів, що розповідають про роботу 

Сейму, його історію та сучасність польського парламентаризму. 

У дні засідань Сейму, відвідувачі можуть відвідати лише окремі приміщення Парла-

менту 

Грузія 

Парламент Грузії є відкритим для індивідуального чи групового відвідування сучасної 

архітектурної будівлі парламенту в Кутаїсі, а також історичної будівлі в Тбілісі. Під час обох 

екскурсій гіди розповідають про історію парламенту, його структуру, місію та роль, а та-

кож про законотворчий процес. 

Парламент в Кутаїсі. Протягом туру, що пропонується тричі на день в тижні пле-

нарних засідань, особи мають доступ до будівлі парламенту, залу пленарних засідань та 

приміщень Бюро, а також до робочих місць парламентських комітетів. 

Будівля Парламенту в Тбілісі має історичний характер, відтак екскурсія нею теж є 

історичною за змістом. Крім того, відвідувачі зможуть відвідати церкву Благовіщення у 

дворі парламенту. 

Крім звичайних екскурсій, Парламент Грузії пропонує екскурсії за запитом. За наяв-

ності великого інтересу, відвідувачі також можуть ознайомитися з медіацентром Парла-

менту Грузії. 

Екскурсійні тури можуть надаватися іноземною (англійською) мовою за попереднім 

запитом.
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Лабораторія законодавчих ініціатив є одним із провідних аналітичних центрів 

України, який має 17-річний досвід реалізації проектів, спрямованих на впрова-

дження практики діалогу з питань політики до законотворчого процесу, забезпе-

чення участі громадськості в законодавчому процесі, моніторинг діяльності та про-

ведення дослідження з питань публічної політики.

Підготовка і публікація інформаційно-аналітичних матеріалів (Info 

Briefs) є частиною проекту, що його реалізує Лабораторія законодав-

чих ініцітив у рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвіт-

ність, демократичне парламентське представництво», що виконуєть-

ся Фондом Східна Європа.


