
                                                                    
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

 XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________  2021 року               м. Бережани                     ПРОЕКТ №714       

 

Про підтримку  звернення  

Тернопільської обласної ради  

 

Відповідно до ст.25, ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з  питань 

освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань 

(Протокол №1(21) від 18.01.2022 року), сесія Бережанської міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення депутатів Тернопільської обласної ради №387 

від 15.12.2021 року  до Міністерства культури та інформаційної політики 

України, Державного агентства України з питань кіно щодо неприпустимості 

державного фінансування виробництва фільму, який принижує людську 

гідність і ображає почуття християн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря міської 

ради Загнійну І.В. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              Ростислав БОРТНИК 



Звернення  

депутатів Тернопільської обласної ради до Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Державного агентства України з питань 

кіно щодо неприпустимості державного фінансування виробництва 

фільму, який принижує людську гідність і ображає почуття християн 

 

У вересні 2021 року Рада з державної підтримки Державного агентства 

України з питань кіно затвердила перелік кінопроєктів - переможців 17-го 

конкурсного відбору. 

Серед переможців за напрямком «Ігрові повнометражні фільми 

художньої та культурної значущості (авторські)» - стрічка режисера Хачіка 

Васіляна «Мій юний принц», на яку хочемо звернути вашу увагу. 

Головний герой майбутнього фільму - 17-річний підліток Поль із 

хворою психікою, що веде розпусний спосіб життя і виявляє нездорову 

прихильність до власної матері Софії. Потім Поль закохується в Антуана…  

Проте фільм не тільки розповідає про гомосексуальні стосунки і 

«нездорову прихильність» сина до матері. Нас обурило, що тут експлуатують 

тему християнства, подаючи питання віри у спотвореній формі. У тизері 

звучить пародія на молитву «Отче наш», адресована тій самій матері, в якої 

«нездорові стосунки» з сином. Промовистими є і рекламні постери фільму, які 

пародіюють сакральні твори Мікеланджело, зокрема фреску «Створення 

Адама» та скульптуру «П’єта» - скорботної Матері з Христом. От тільки 

замість Богородиці – Поль, а замість мертвого Христа на руках – інший «юний 

принц». Вражає також картинка, на якій ці герої глумляться над Розп’яттям… 

І на це кіно з державного бюджету буде виділено 20 мільйонів гривень.   

Чому журі конкурсу вирішило надати державну підтримку картині, в 

якій відверто знущаються з релігійних почуттів християн?  

Невже творчі люди, очевидно авторитетні в своїй царині, не відчули, не 

побачили цієї зневаги та насмішки над святими для мільйонів українців 

речами?  

Якщо у них забракло чуття, то бодай страх перед законом мав би їх 

зупинити. Адже стаття 161 Кримінального кодексу України передбачає 

кримінальну відповідальність за образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми 

релігійними переконаннями. 

І останнє й головне питання: чому за цей продукт витягують гроші з 

кишень українців – платників податків? 

Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вважаємо неприпустимим 

не тільки фінансування фільму режисера Хачіка Васіляна «Мій юний принц» із 

державного бюджету, а й загалом вихід і демонстрування цієї стрічки як 

продукту, який глумиться над християнством, Церквою та ображає релігійні 

почуття більшості українців.     

З огляду на це ми, депутати Тернопільської обласної ради, вимагаємо від 

Державного агентства України з питань кіно вилучити з переліку переможців 

конкурсу фільм режисера Хачіка Васіляна «Мій юний принц» та не надавати 

державної підтримки на його виробництво. 
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Звертаємося до Міністерства культури та інформаційної політики 

України з вимогою не допустити виходу й поширення фільму, який розпалює 

ворожнечу, принижує релігійні почуття. 

 

             Прийнято  

на першому пленарному засіданні 

четвертої сесії Тернопільської 

обласної ради сьомого скликання 

15 грудня 2021 року 

м. Тернопіль 

 

 



 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від 15 грудня 2021 року № 387  

м. Тернопіль 

 

Про звернення депутатів Тернопільської 

обласної ради до Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Державного 

агентства України з питань кіно щодо 

неприпустимості державного фінансування 

виробництва фільму, який принижує людську 

гідність і ображає почуття християн 

 

 

Розглянувши пропозицію депутата Тернопільської обласної ради 

Сиротюка Олега Мирославовича від 09 грудня 2021 року № 09/12-1, 

враховуючи рекомендації постійної комісії Тернопільської обласної ради з 

питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності 

та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, 

оборони і правоохоронними органами, відповідно до частини другої статті         

43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тернопільська 

обласна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 

Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного 

агентства України з питань кіно щодо неприпустимості державного 

фінансування виробництва фільму, який принижує людську гідність і ображає 

почуття християн, (додається). 

2. Це рішення та звернення надіслати до Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно 

для розгляду і вирішення порушеного питання. 

3. Оприлюднити це рішення та звернення на офіційному веб - сайті 

Тернопільської обласної ради. 

4. Звернутися до обласних рад України і місцевих рад Тернопільської 

області підтримати це рішення та звернення і прийняти відповідні власні 

рішення.  
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5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань законності, запобігання корупції, 

регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного 

контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами. 

 

 

Голова Тернопільської 

обласної ради                                                                              М.Й.ГОЛОВКО 
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