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Бюджет 2023: дбаючи про майбутнє Альберти  
28 лютого, 2023  

Новий урядовий бюджет на наступний рік допоможе 
жителям Альберти знизити витрати, створить нові 
робочі місця, покращить рівень освіти та медичних 
послуг, а також допоможе підвищити рівень 
громадської безпеки.  
 
Передбачається, що на цей план буде витрачено менше 
коштів, ніж уряд планує отримати. 
 
«Фіскальна відповідальність є дуже важливою. Вона є 
ключовою для досягнення нами міцної фінансової позиції», – 
заявив Тревіс Товс, міністр фінансів уряду Альберти. 
 
Бюджет передбачає виділення 2,3 млрд дол. на заходи, 
спрямовані на підвищення платоспроможності, що суттєво 
скоротить сімейні витрати. Сюди входять нижчі відсоткові 
ставки за студентськими позиками, субсидії для сімей з 
усиновленими дітьми, підвищення заробітної плати для 
працівників сфери соціальних послуг і вищі податкові знижки 
за благодійні пожертви. 
 
Бюджет передбачає підвищення фінансування шкільної 
освіти. Кошти буде використано для працевлаштування до 
3000 працівників для того, щоб зменшити розміри навчальних 
класів. Протягом трьох наступних років на 111 млн дол. 
збільшиться також фінансування вищої освіти. Це 
заохочуватиме студентів обирати перспективніші програми 
підготовки, зокрема у сфері технологій та бізнесу. 
 
59 млн дол. буде виділено на відкриття тисяч додаткових 
місць у ліцензованих закладах по догляду за дітьми, нові 
ґранти для керівників дитячих садків, а також субсидії для 
компенсації витрат батьків на послуги з догляду за дітьми. 
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Буде збільшено витрати на заходи з підтримки громадської безпеки. Зокрема, передбачено 
збільшення фінансування правоохоронних органів, а також громадських ініціатив, спрямованих 
на те, щоб допомогти людям із різними видами залежності одужати та змінити своє життя. 
 
У 2023-24 фінансовому році уряд планує отримати 70,7 млрд дол. доходів. Очікується, що дохід 
від продажу невідновлюваних ресурсів, таких як нафта і газ, сягне 18,4 млрд дол.  

 
За розрахунками, витрати з бюджету у фінансовому році, який починається 1 квітня і 
закінчується 31 березня наступного року, сягнуть 68,3 млрд дол. Таким чином, профіцит 
наприкінці фінансового року становитиме 2,4 млрд дол. 
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