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Допомога мешканцям Альберти для оплати оренди 
 
5 серпня 2022 р. 

«Програма тимчасової допомоги для оплати оренди» діятиме у ще понад 80 
громадах Альберти. 

«Програма тимчасової допомоги для оплати оренди» була вперше запроваджена у семи найбільших 
центрах Альберти. Розширення дії програми на навколишні громади, такі як Ердрі, Форт-Маклауд, 
Рокі-Маунтін-Гаус та Конклін, дозволить більшій кількості мешканців провінції отримувати допомогу 
для оплати оренди.  

«Оптимальне використання наявних ресурсів для надання підтримки з оплатою оренди є ключовим 
компонентом 10-річної «Стратегії підвищення рівня доступності житла в Альберті «Stronger 
Foundations». Розширення дії «Програми тимчасової допомоги для оплати оренди» на ще понад 80 
місцевих громад дозволить отримати необхідну допомогу тим мешканцям Альберти, які найбільше 
постраждали від інфляції». 

Джозефін Пон, міністр у справах осіб похилого віку та житла 

«Більшість наших сільськогосподарських, харчових та деревообробних потужностей знаходиться у 
сільській місцевості Альберти. Ми сподіваємося, що саме ці громади очолять економічне відновлення 
провінції. Мені приємно, що «Програма тимчасової допомоги для оплати оренди» поповнить перелік 
заходів, яких ми вживаємо для того, щоб покращити рівень життя сільського населення Альберти. Ця 
допомога з орендною платою допоможе сім’ям та громадам, які постраждали від підвищення цін, 
спричиненого інфляцією, та забезпечить сталий розвиток сільської місцевості Альберти». 

Нейт Горнер, міністр сільського господарства, лісової промисловості та економічного розвитку 
сільської місцевості 

«Завдяки розширенню дії «Програми тимчасової допомоги для оплати оренди», управління житлового 
забезпечення м. Летбридж відтепер зможе надавати послуги понад 30 громадам південно-західної 
Альберти. Ми вдячні уряду за фінансову підтримку у рамках програми та готові надавати свої послуги 
сільському населенню провінції». 

Робін Джеймс, керівник управління житлового забезпечення м. Летбридж (Lethbridge Housing 
Authority) 



Classification: Public 
 

«Розширення дії програми має вирішальне значення, оскільки дозволяє запропонувати доступні 
варіанти житла вразливим категоріям населення по всій провінції. Наше регіональне управління 
житлового забезпечення було змушене відхилити заявки багатьох потенційних клієнтів, які мали право 
на отримання допомоги, але проживали поза межами міста. Відтепер ми зможемо надавати таку 
вкрай необхідну допомогу сім’ям та особам, які перебувають у пошуках роботи або зіштовхнулися з 
матеріальними труднощами у цей непростий час». 

Френклін Кутуаду, керівник управління житлового забезпечення м. Ред Дір (Red Deer Housing 
Authority) 

У рамках «Програми тимчасової допомоги для оплати оренди» надається субсидія працевлаштованим 
сім’ям з низьким доходом або тим, хто перебуває у пошуках роботи. Допомога надається орендарям 
на строк до двох років, щоб за цей час вони змогли стабілізувати або покращити свою фінансову 
ситуацію.  

Допомога надається у порядку черги і виплачується безпосередньо орендарям, які відповідають 
вимогам програми. Сума допомоги визначається розміром та місцезнаходженням домогосподарства і 
становить не менш ніж 100 $ на місяць. 

Домогосподарства мають право на отримання допомоги за умови, що їхній сукупний дохід є нижчим 
офіційно встановленого мінімуму на місцевому рівні, члени домогосподарства є або були 
працевлаштованими протягом останніх 24 місяців і не отримують інших соціальних допомог. 

Дізнатися більше або перевірити, чи відповідають вони вимогам програми, мешканці Альберти можуть 
онлайн за посиланням alberta.ca/RentAssistance. 

Довідка 

• У бюджеті на 2022 р. виділено 7,2 млн $ на виконання «Програми тимчасової допомоги для 
оплати оренди» у 2022-23 рр. 

• У березні 2021 р. уряд переформатував «Програму орендної допомоги» з метою підтримати 
більше домогосподарств та оптимально використати федеральні кошти. Водночас було 
запроваджено «Програму тимчасової допомоги для оплати оренди». 

• Удосконаленою «Програмою орендної допомоги», яка включає надання тимчасової субсидії, в 
Альберті користуються біля 11600 домогосподарств. Це на 3800 домогосподарств більше, ніж 
початковою програмою. 

• Місцеві постачальники житла надають тимчасову субсидію від імені уряду Альберти. Сюди 
входять:  

o Сalgary Housing Company 
o Civida (Едмонтон) 
o Grande Spirit Foundation 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2FRentAssistance&data=05%7C01%7CJoti.Buttar%40gov.ab.ca%7C20de00af7ac74239f12a08da770995d7%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637953180298836907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5oN06Xy9hg6fMCWQLJqjHNai%2BZCAg6mn%2BChUEe%2BBdTc%3D&reserved=0
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o Lethbridge Housing Authority 
o Medicine Hat Community Housing Society 
o Red Deer Housing Authority 
o Wood Buffalo Housing & Development Corporation 

• Розширення дії програми з метою ефективнішого використання наявних ресурсів на ринку 
оренди є частиною «Стратегії підвищення рівня доступності житла в Альберті «Stronger 
Foundations». 
 

Додаткова інформація 

• Допомога з доступним житлом та оплатою оренди 
• «Стратегія підвищення рівня доступності житла «Stronger Foundations» 
• Знайти житло 

 

Зв'язок зі ЗМІ 

Ділан Топал 
 
780-886-2912 
Прессекретар Міністерства у справах осіб похилого віку та житла 
 
 

 
 

https://www.alberta.ca/affordable-housing-and-rent-assistance.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
mailto:Dylan.topal@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/recovery
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