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Пресреліз 
 

Прислухаючись до жителів Альберти. 

Бюджет на 2023 рік 

7 листопада 2022 р. Запити для преси 

 

Уряд Альберти складає бюджет Альберти на 2023 рік і хоче дізнатися 

вашу думку. 

 

Альберта продовжує лідирувати в країні по рівню економічного зростання; бюджет 

на 2023 рік сприятиме інвестиційній привабливості, економічній диверсифікації, та 

створенню робочих місць. Завдяки цьому бюджету ми реалізовуємо наші 

зобов’язання, направлені на покращення життя, системи охорони здоров'я, 

створенню робочих місць та захисту мешканців Альберти. 

 

«Альберта — найкраще місце для життя, роботи й виховання дітей. Для 

забезпечення процвітаючого майбутнього мешканцям Альберти влада заклала до 

бюджету стратегічні інвестиції на 2023 рік з метою підтримки наших спільнот, 

підприємств і сімей. Я з нетерпінням чекаю на можливість почути ваші думки щодо 

пріоритетів і перспектив з приводу бюджету на 2023 рік. Ми просимо вас заповнити 

опитування або долучитися до цієї справи у той спосіб, який вам видається 

найбільш зручним». 

Тревіс Тоуз (Travis Toews), президент Ради казначейства та міністр фінансів  

Прислухатися до жителів Альберти через громадські консультації — важлива 
частина процесу складання бюджету Альберти. Крім того, уряд також збиратиме 
інформацію від груп, у тому числі від лідерів громад і керівників підприємств. 
 

Мешканці Альберти можуть поділитися своїми думками й ідеями щодо бюджету на 

наступний рік, заповнивши онлайн-опитування або приєднавшись до телефонних 

обговорень з міністром фінансів Тревісом Тоузом. Підприємства, муніципалітети, 

галузеві асоціації, громадські організації та інші групи можуть надсилати пропозиції 

щодо бюджету через наш онлайн-портал від імені ваших організацій. 

 

Портал з опитуванням і онлайн-поданням заявок уже відкрито. Для отримання 

додаткової інформації про ці та інші методи залучення перейдіть за посиланням 

alberta.ca/BudgetConsultation. 

https://www.alberta.ca/budget-2021-consultation.aspx
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Стислі факти 

• Відповідно до оновленого фінансового звіту за перший квартал 2022–2023 рр. 

від 31 серпня: 

o Прогноз доходів на 2022–23 рр. становить 75,9 млрд доларів, а прогноз 

витрат — 62,7 млрд доларів. 

o Ці цифри свідчать про прогнозований профіцит у розмірі 13,2 млрд 

доларів на 2022–23 рр., який значною мірою забезпечений завдяки 

рекордним доходам від невідновлювальних ресурсів і вищим, ніж 

очікувалося, податкам на прибуток корпорацій. 

o Після погашення заборгованості в розмірі 13,4 млрд доларів, прогноз на 

31 березня 2023 року щодо заборгованості, яка підтримується коштом 

платників податків, становить 79,8 млрд доларів. 

o Відношення чистого боргу до ВВП на кінець фінансового року оцінюється 

в 10,3%, що відповідає меті провінції утримувати його значно нижче 30%, 

гарантуючи, що Альберта має сильну позицію щодо виконання боргових 

зобов'язань. 

o Очікується, що цього року економіка Альберти (за реальним валовим 
внутрішнім продуктом, або ВВП) зросте на 4,9%. 

 

Супутня інформація 
 

Консультації стосовно бюджету на 2023 р. 
 
Оновлення фіскальної інформації за перший квартал 2022-23 рр. та фінансовий звіт 

 

Запити для преси 

Шарлот Тайон 

780-932-5381 
Прес-секретар, Рада казначейства та фінансів 

https://www.alberta.ca/BudgetConsultation
https://open.alberta.ca/dataset/9c81a5a7-cdf1-49ad-a923-d1ecb42944e4/resource/4a3977cf-8b11-493e-9daa-6d3266f1a3e5/download/tbf-2022-23-first-quarter-fiscal-update-and-economic-statement.pdf

