
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ

від 06.12.2021.№401-17/2021
смт. Перегінське

Про підтримку звернення депутатів Фракції 
«Платформа громад» щодо скасування 
рішення Сімнадцятого конкурсного відбору 
Держкіно про виділення коштів на продукцію 
фільму Хачіка Васіляна «Мій юний принц»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Перегінської селищної ради про:
1.1. Скасування рішення щодо виділення коштів державного бюджету на створення 

фільму Хачіка Васіляна «Мій юний принц».
1.2. Видалення всіх рекламних візуальних матеріалів, які ображають почуття громадян 

у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
1.3. Не допущення виходу та поширення зазначеної кінопродукції.
1.4. Опублікування офіційних вибачень від Ради з державної підтримки Кінематографії 

України та авторів фільму за відверту провокацію в бік християн.
1.5. Порушення питання щодо притягнення до відповідальності перед законом усіх 

членів Ради з державної підтримки Кінематографії України за відверте нехтування
161 статтею кримінального кодексу України.

2. Звернення надіслати Прем’єр-міністру України Д. Шмигалю.
3. Текст звернення оприлюднити на офіційному вебсайті Перегінської селищної ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісії фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Р. Люльчак) та прав 

ійУ^антикорупційної політики, депутатської етики талюдини, законності, 
регламенту (Р. Патріот

Селищний голо

.... * СсрдсїД-

Ірина ЛЮКЛЯН



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Перегінської селищної ради Івано-Франківської області 

до Міністерства культури та інформаційної політики України 
й Держагентства з питань кіно щодо неприпустимості державного 

фінансування виробництва фільму Хачіка Васіляна «Мій юний принц»

Депутати Перегінської селищної ради обурені тим, що держава має 
намір профінансувати виробництво фільму режисера Хачіка Васіляна «Мій 
юний принц», який цього року став переможцем конкурсу Держкіно та на 
створення якого планується виділити понад 20 мільйонів гривень із 
державного бюджету.

Рекламні постери зазначеної кінострічки несуть неприховану 
пропаганду одностатевих стосунків із неприпустимим використанням 
християнської символіки та пародій на сакральні твори біблійної тематики.

Оскільки більшість українців є християнами за віросповіданням, а 
християнство вважає гомосексуалізм важким гріхом, то промоція 
гомосексуально-еротичного фільму, у якому чиниться глум над 
християнськими цінностями, є відвертим блюзнірством і провокацією. 
Кінокартина, яка ображає релігійні почуття людей, - це не творчість, а 
знущання з віри та традицій української культури.

Приймаючи рішення щодо фінансування цього святотатського проекту, 
Рада з державної підтримки Кінематографії України відверто знехтувала 161 
статтею кримінального кодексу України про «Порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних 
переконань, інвалідності та за іншими ознаками», за що кожен із її членів має 
відповісти перед законом.

Тож ми як представники місцевої громади Івано-Франківщини 
вимагаємо від Міністерства культури та інформаційної політики України 
й Держагентства з питань кіно офіційного вибачення та відповідних дій, які 
не лише позбавлять скандальний фільм державного фінансування, а й не 
допустять його виходу та поширення.

Затверджене на засіданні сімнадцятої сесії
Перегінської селищної ради VIII демократичного скликання 
6 грудня 2021 року


