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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Інформаційний автобус/ Інфобус — це спеціально обладнаний транспортний засіб, який 

має попередньо визначений маршрут та пересувається по ньому з метою інформування 

громадян щодо визначеної теми. За допомогою інформаційних автобусів:  

 проводяться презентації 

 надаються консультації 

 поширюються інформаційні та навчальні матеріали 

Найчастіше інфобуси використовуються для інформування жителів регіонів. Інфобуси 

не лише надають інформацію про діяльність парламенту, а й привертають увагу 

місцевих жителів до актуальних проблем. (див. таблицю 1) 

Іншими інструментами поширення інформації про діяльність парламенту є: 

 Регіональні інформаційні відділи (Наприклад, у 4 містах Швеції при бібліотеках діють 

«парламентські відділи», де громадяни можуть організувати зустрічі з депутатами, 

отримати інформацію про діяльність парламенту, переглянути дебати) 

 Мобільні виставки (наприклад, в Австрії було організовано мобільну експозицію про 

історію парламенту) 

 

Інформаційний автобус Бундестагу 

Федеративна Республіка Німеччина 

Інфобус Бундестагу щороку формує маршрути по всій країні, щоб інформувати 

громадян в регіонах про роботу німецького парламенту. Інформація щодо маршруту 

автобуса публікується на сайті Бундестагу. Інфобус перевозить стенди з 

інформаційними матеріалами та може вмістити до 30 осіб. Інфобус складається із: 

закритої сцени, окремої кімнати для проведення засідань, дитячого куточка.1 

В інфобусі також проводяться зустрічі депутатів із місцевими жителями. Для туристів 

доступна інформація англійською мовою.2 

 

Фото 1: Інформаційний автобус Бундестагу 

 

                                                           
1 Бундестаг також має сайт для дітей — https://www.kuppelkucker.de/start/  
2 Infomobil des Deutschen Bundestages — https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/bundestagunterwegs/infomobil  

https://www.kuppelkucker.de/start/
https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/bundestagunterwegs/infomobil
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Фото 2: Інформаційний автобус Бундестагу 

 

Інформаційний автобус Національної асамблеї Уельсу 

Сполучене Королівство Великої Британії 

Інфобус був запущений у травні 2009 року.3 Автобус оснащений стендами про історію 

та діяльність Національної асамблеї. Автобус також обладнаний відео-стендом, 

доступні інформаційні матеріали. Багато матеріалів розраховані на дітей та підлітків, 

оскільки автобус заїжджає до шкіл Уельсу; також проводяться заходи для дітей.  

 

Фото 3: Інформаційний автобус Національної асамблеї Уельсу 

 

Мобільна експозиція «Демократія має історію» 

Республіка Австрія, 2008-2010 роки 

Парламент спільно з Австрійським музеєм соціальних та економічних питань4 створив 

мобільну експозицію «Demokratie hat Geschichte»/«Демократія має історію», в якій 

представлено ключові етапи розвитку парламентської системи Австрії. Цільовою 

                                                           
3 Parliaments and Public Engagement — http://bit.ly/2yKebz5  
4 Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum — http://www.wirtschaftsmuseum.at/  

http://bit.ly/2yKebz5
http://www.wirtschaftsmuseum.at/
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аудиторією мобільної експозиції були учні шкіл. До кінця 2010 року експозицію 

переглянуло близько 50 000 учнів по всій країні.5  

 

Інформаційний автобус «На шляху до Європейського Союзу»6  

Республіка Чорногорія, 2013 рік 

Проект був реалізований Центром громадянської 

освіти/The Centre for Civic Education7 спільно з 

Фондом Фрідріха Еберта, NGO «Natura» за 

підтримки Представництва Європейського Союзу в 

Чорногорії. 

Мета проекту — забезпечити довгострокову та 

ефективну співпрацю в процесі інтеграції до ЄС.8  

Проект був розрахований на шість муніципалітетів в 

центральній частині Чорногорії. З 12:00 до 15:00 

організатори надавали інформацію про процес 

європейської інтеграції. Інфобус перевозив стенди з 

навчальними матеріалами, вікторинами та іграми.9 

 

Таблиця 1: Інфобуси в країнах Європейського Союзу  

Країна Інфобус Рік  Суть проекту 

 

Словаччина 

Інфобус  Європейського 
парламенту 

2004 Десять представників Європейського 
парламенту протягом десяти днів відвідали 
найбільші словацькі міста. Вони надавали 
інформацію про діяльність та вибори до 
Європейського парламенту, поширювали 
інформаційні листівки та роздавали сувеніри.10 

 

Латвія 

Інфобус  Європейського 
парламенту 

2004 Інфобус із представниками Європейського 
парламенту протягом десяти днів здійснював 
поїздку по шести містах країни.11 

 

Швейцарія 

Інфобус «Інформування 
пенсіонерів-іммігрантів» 

2005 Проект був реалізований Міністерством 
закордонних справ. Мета проекту — роз'яснити 
пенсіонерам-іммігрантам їхні права; 
особливості функціонування пенсійної та 
медичної систем у країні.  

Інфобус перевозив стенди з інформаційними 
матеріалами. Пенсіонери також мали 
можливість отримати консультації на місці.12 

 

Болгарія 

Інфобус «За рівність» 2006 

2007 

Фінансову підтримку надала Швейцарська 
агенція розвитку та співробітництва (11970 $). 
Мета проекту — зосередити увагу 
громадськості на правах людей з інвалідністю 

                                                           
5 How Parliaments Around The World Engage With Their Public — http://www.ipu.org/splz-e/asgp10/UK.pdf  
6 EU info bus «On the road to European Union» 
7 The Centre for Civic Education — http://www.civiced.org/  
8 European pulse — http://media.cgo-cce.org/2013/06/CCE-European-pulse-91.pdf  
9 EU info BUS begins its Montenegrin tour in Cetinje — http://evropskikutak.me/en/archives/53-eu-info-bus-begins-its-montenegrin-tour-in-cetinje  
10 European Parliament's InfoBus in Kosice — http://www.usske.sk/en/article/highlights-2004-18 
11 European Enlargement Day and Europe Week Calendar Latvia — http://www.mfa.gov.lv/data/file/l/Europe_Week_Programme30032004.pdf 
12 Info bus for elderly immigrants hits the road — https://www.swissinfo.ch/eng/info-bus-for-elderly-immigrants-hits-the-road/4665954 

http://www.ipu.org/splz-e/asgp10/UK.pdf
http://www.civiced.org/
http://media.cgo-cce.org/2013/06/CCE-European-pulse-91.pdf
http://evropskikutak.me/en/archives/53-eu-info-bus-begins-its-montenegrin-tour-in-cetinje
http://www.usske.sk/en/article/highlights-2004-18
http://www.mfa.gov.lv/data/file/l/Europe_Week_Programme30032004.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/info-bus-for-elderly-immigrants-hits-the-road/4665954
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в Болгарії. За період проекту було 
організовано 12 інформаційних маршрутів, які 
охопили 31 населений пункт. Всього було 
організовано 30 громадських заходів, 
поширено 6973 друкованих матеріалів.13 

 

 

                                                           
13 http://www.cil.bg/userfiles/annual_reports/CIL_Annual_Report_BG_2007.pdf  

Анастасія Паршикова, 
аналітик Європейського інформаційно-дослідницького центру 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://www.cil.bg/userfiles/annual_reports/CIL_Annual_Report_BG_2007.pdf
http://euinfocenter.rada.gov.ua/

