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Цільова група прем'єр-міністра з підтримки 

новоприбулих українців 

10 листопада 2022 року  

Нова цільова група визначить способи підтримки фінансових, 
фізичних і духовних потреб евакуйованих українців, які 
прибувають до Альберти. 

З весни тисячі українців втекли від війни на своїй батьківщині, щоб знайти 
притулок в Альберті. Уряд Альберти виділив $23 мільйонів на підтримку 
українців, які вирішили залишитися на батьківщині, а також тих, хто знаходить 
новий будинок - на будь - який термін-в Альберті. 
 
Для забезпечення відповідної підтримки в облаштуванні, Консультативна 
цільова група прем'єр-міністра по Україні буде взаємодіяти з українською 
громадою Альберти, некомерційними організаціями та організаціями, що 
надають допомогу новоприбулим українцям. Вона визначить, як уряд Альберти 
може допомогти українським евакуйованим переселенцям облаштуватися і 
інтегруватися в громади по всій Альберті.  
 
«Український народ одним з перших переїхав до Альберти і почав тут жити, і 
зараз сотні тисяч альбертців українського походження називають нашу 
провінцію своїм домом. Після вторгнення Росії в Україну жителі Альберти 
відкрили свої серця і будинки, та надали підтримку у вигляді пожертвувань і 
гуманітарної допомоги. Ця нова цільова група-ще один спосіб, яким альбертці 
підтримують Україну та український народ.» 
Даніель Сміт, Прем'єр-міністр 
 
До складу цільової групи входять лідери, що мають глибоке коріння в 
українській громаді, а очолить її Джекі Армстронг-Гоменюк, парламентський 
секретар у справах українських біженців. Для того щоб безпосередньо почути 
представників української громади і тих, хто надає підтримку новоприбулим, 
цільова група проведе круглі столи по всій провінції. У своєму заключному звіті 
цільова група представить як короткострокові, так і довгострокові рекомендації.  
 
«Я з нетерпінням чекаю початку роботи з цільовою групою над тим, як ми 
можемо найкращим чином підтримати евакуйованих українців, які прибувають 
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да Альберти. Ідеї та інформація, зібрані цією групою, допоможуть виявити 
прогалини в існуючій підтримці та забезпечити евакуйованим українцям 
безперешкодний і сприятливий процес переселення.» 
Джекі Армстронг-Гоменюк, парламентський секретар з питань розселення 
українських біженців 
 
Члени Консультативної цільової групи прем'єр-міністра по Україні 

• Джекі Армстронг-Гоменюк, парламентський секретар у справах українських 
біженців 

• Ед Стельмах, колишній прем'єр-міністр 

• Саллі Мансур, Керівник некомерційної організації та фахівець з управління 
надзвичайними ситуаціями в некомерційному секторі 

• Кевін Ройл, пожежний та директор проекту «Пожежна допомога Україні» 
(Firefighter Aid Ukraine) 

• Керол Слукінскі, засновник організації «Допомога українцям у Форт-
Саскачевані» 

• Віталій Мілентьєв, голова наглядової ради Національного депозитарію 
України 

• Дженн Шмідт-Ремпель, радник, місто Летбрідж 
 
Короткі факти 

• В Альберті проживає понад 369 000 осіб українського походження. 

• З початку конфлікту з Росією уряд Альберти надав Україні та її 
громадянам допомогу на суму понад $23 мільйонів у тому числі: 

o $10 мільйонів на гуманітарну допомогу в рамках кампанії 
Всесвітнього Українського конгресу «Об'єднаємося з Україною» 

o $2,2 мільйонів на поселенські та мовні послуги, що надаються по 
всій провінції  

o $1 мільйон на гуманітарний призов «Україна", організований 
Українським канадським Конгресом і Фондом "Канада-Україна», 
для допомоги в координації та доставці гуманітарної допомоги 

o $5 мільйонів українському Всесвітньому Конгресу для оснащення 5 
000 членів українських територіальних сил оборони оборонним 
обладнанням 

o $5 мільйонів Фонду «Канада-Україна» на додаткову гуманітарну 
допомогу 

o $ 350 000 Раді провінції Альберта українсько-канадського Конгресу 
для підтримки їхніх зусиль 

• У жовтні уряд продовжив меморандум про взаєморозуміння з Івано-
Франківською областю України, в якому визначено напрямки співпраці в 
таких галузях, як мистецтво і культура, наука і технології, гуманітарна 
допомога сільському господарству, економічний розвиток, 
інфраструктура та розвиток енергетики. 
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• Уряд Альберти продовжує приділяти першочергову увагу оцінці заяв на 
постійне місце проживання, поданих громадянами України в рамках 
імміграційної програми «Перевага Альберти» (Alberta Advantage). 
Кандидати все ще повинні відповідати всім критеріям програми. 

• Альберта підтримує офіційні партнерські відносини з регіонами по 
всьому світу для сприяння економічному розвитку, міжкультурної 
обізнаності та співпраці. 

• У квітні Альберта розірвала відносини з російськими регіонами 
Тюменської області, Ханти-Мансійського автономного округу і Ямало-
Ненецького автономного округу у відповідь на вторгнення в Україну. 
 
 

Супутня інформація 
Підтримка українців 
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