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Пресреліз 
 

 

Один мільйон жителів Альберти 
отримають компенсаційні виплати 
09 лютого, 2023 Зв'язок зі ЗМІ 

Більш ніж один мільйон жителів Альберти подали 
заявки та вже незабаром отримають свій перший 
100-доларовий платіж із шести запланованих. 
Загальна сума виплат для пом’якшення наслідків 
інфляції становить 96 мільйонів доларів. 

Економіка Альберти швидко відновилася, проте мешканці провінції 
зіштовхуються з труднощами, коли йдеться про обігрівання домівок чи 
харчування для сім’ї. З вирішенням цих та інших проблем повинен допомогти 
«План дій щодо підвищення платоспроможності» провінції Альберти.  

Для того, щоб забезпечити безперешкодну та вчасну обробку заявок на 
виділення допомоги сім’ям, особам похилого віку та найбільш вразливим 
верствам населення, було розроблено систему подання заявок онлайн з 
урахуванням наявного досвіду та ресурсів. Компенсаційні виплати є тільки 
одним із цілого пакету заходів, оголошеного у листопаді, який зараз активно 
втілюється з метою допомогти жителям Альберти впоратися з наслідками 
інфляційної кризи.   

«Я дуже пишаюся державними службовцями Альберти, які розробили 
унікальний платіжний портал менш ніж за два місяці без додаткових витрат для 
платників податків. Це ще один доказ того, що завдяки технологіям та 
інноваціям ми можемо модернізувати наші процеси, надавати високоякісні 
послуги та зручні інструменти, які принесуть ще більшу користь жителям 
Альберти».  
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Нейт Ґлубіш, міністр технологій та інновацій  

«Ми постійно докладаємо зусиль для того, щоб зберегти Альберту доступною, і 
запровадження цієї програми – великий крок для нас. Зараз на отримання 
щомісячної допомоги для зменшення інфляційного тиску зареєстровано вже 
один мільйон дітей, людей похилого віку та жителів Альберти, які беруть участь 
в основних програмах підтримки. Наш уряд зосереджений на проблемі 
платоспроможності і ми продовжуватимемо шукати додаткові рішення для 
жителів Альберти».  

Метт Джонс, міністр з питань платоспроможності та комунальних 
послуг  

З одного мільйона жителів Альберти, які зараз отримують виплати, 300000 
були автоматично зареєстровані, а понад 700000 подали заявку через портал. 
Понад 650000 осіб, які подали заявку через портал, вже отримали свою першу 
виплату, а решта отримають перший платіж найближчими днями. 

600 доларів компенсаційних виплат – це доповнення до тих сотень доларів, які 
жителі Альберти можуть отримати чи заощадити завдяки «Плану дій щодо 
підвищення платоспроможності». Ним передбачено такі заходи, як 
призупинення провінційного податку на паливо, що дозволяє зекономити 
приблизно 900 доларів, підвищення знижок на електроенергію, збільшення 
виплат у межах основних програм підтримки та призупинення підвищення 
ставок страхування приватних пасажирських транспортних засобів до кінця 
2023 року. 

Окрім цього уряд Альберти надав додаткову фінансову підтримку 
продовольчим банкам та іншим громадським організаціям, збільшив 
фінансування програм пільгових проїзних квитків для громадян із низьким 
рівнем доходу та проіндексував податок на доходи фізичних осіб. 

Завдяки зваженому прийняттю рішень та економіці, що активно та динамічно 
розвивається, провінція займає сильну фіскальну позицію та має 
збалансований бюджет. Саме це дозволило уряду Альберти виділити вказані 
кошти і допомогти жителям та, зокрема, сім’ям Альберти краще впоратися з 
цією інфляційною кризою та іншими викликами. 
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Довідка 

• Протягом перших 24 годин після відкриття порталу було успішно 
оброблено понад 140000 заявок на виплату, що дало можливість 
допомогти понад 190000 дітей і 65000 людей похилого віку. 

• 31 січня понад 575000 жителів Альберти отримали свої перші виплати 
через прямий депозит або чеком. Таким чином, допомогу отримали 
понад 400000 людей похилого віку та понад 174000 дітей. 

• Жителі Альберти можуть дізнатися більше про всі загальні та цільові 
програми допомоги для підвищення платоспроможності в Інтернеті. 

Підтримка дітей, осіб похилого віку та соціально вразливих верств 
населення Альберти 

• Станом на 8 лютого 950000 мешканців Альберти, а у випадку 
неповнолітніх осіб – їхні батьки або опікуни, отримали першу з шести 
щомісячних виплат у розмірі 100 доларів. 

o До цього числа входить 469000 дітей, 380000 людей похилого віку 
та 118000 соціально вразливих жителів Альберти, які беруть 
участь в основних програмах підтримки, таких як AISH (програма 
фінансової допомоги людям з інвалідністю), Income Support 
(програма фінансової допомоги людям з низьким рівнем доходів) 
та PDD (програма фінансової допомоги людям з вадами розвитку). 

o На даний час жителі Альберти отримали компенсаційні виплати у 
загальному розмірі 96 мільйонів доларів. За оцінками експертів, за 
повні шість місяців дії програми ця сума сягне близько 500 
мільйонів доларів. 

• Усім жителям Альберти, які успішно зареєструвалися до 27 січня, 
виплати надійшли шляхом прямого депозиту або чеком. Мешканці 
провінції, які зареєструвалися після 27 січня, отримають свої платежі 
протягом 10 днів після подання заявки. 

• Для допомоги із заповненням заявки: 
o Зателефонуйте на лінію підтримки верифікованих облікових 

записів за номером телефону 1-844-643-2789. 
o Зателефонуйте на інформаційну лінію «Плану дій щодо 

підвищення платоспроможності» за номером телефону 1-844-644-
9955. 
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o Зверніться особисто до будь-якого відділу реєстрації або 
контактного центру у провінції Альберті (Alberta Supports centre), 
щоб отримати безкоштовну підтримку у 50 локаціях більш ніж 100 
мовами.         

Допомога для подолання наслідків інфляції для усіх мешканців Альберти 

• Інші заходи з підтримки платоспроможності включають: 
o знижки на електроенергію у загальному розмірі $500; 
o сотні заощаджених доларів водіями завдяки податковим пільгам на 

паливо; 
o збільшення індексації виплат за основними програмами підтримки, 

такими як AISH, Income Support, the Seniors Benefit (програма 
фінансової допомоги особам похилого віку) та Alberta Child and 
Family Benefit (програма фінансової допомоги сім’ям з дітьми з 
низьким або середнім рівнем доходів) на рівні 6%; 

o захист цін на природний газ та електроенергію; 
o зміни до податку на доходи фізичних осіб, що дозволять 

заощадити більше коштів окремим особам та сім’ям. 
• Багато компонентів трирічного «Плану дій щодо підвищення 

платоспроможності» вартістю 2,8 мільярда доларів передбачають 
продовження надання підтримки жителям Альберти в майбутньому. 

o Сюди входять засновані на цінових факторах знижки на природний 
газ та податкові пільги на паливо, а також індексація податків та 
соціальних виплат в Альберті.  

• Уряд Альберти також дійшов згоди з федеральним урядом щодо заходів 
з підвищення доступності послуг по догляду за дітьми. Це дозволить 
батькам заощадити від 450 до 635 доларів щомісяця на кожну дитину, 
яка перебуває під опікою повний робочий день. 

Додаткова інформація 

• Зареєструватися або перевірити статус свого верифікованого 
облікового запису 

• Подати заявку на отримання компенсаційних виплат 
• План дій щодо підвищення платоспроможності 

https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://www.alberta.ca/affordability-payments.aspx
https://affordability.alberta.ca/welcome
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx
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Мультимедіа 

• Відео: як подати заявку на отримання компенсаційних виплат 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3ErdhDf6DJ8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf081f34ab2d3401f5d5008db0ac510ee%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638115613721851046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pExEIs3cEFllVJ1iGYm5tb4u9OlLlRcybUJa%2B7ocYnk%3D&reserved=0
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