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Розширення підтримки для евакуйованих українців 
24 лютого, 2023  

Уряд Альберти розширює фінансування до 27,3 
мільйона доларів, щоб надати евакуйованим 
українцям допомогу з поселенням та вивченням 
англійської мови, а також необхідну фінансову 
підтримку.   
 
З моменту вторгнення російських військ в Україну рік тому 
близько 21600 українців приїхали до Альберти в пошуках 
допомоги. Очікується, що найближчими місяцями їхня 
кількість суттєво збільшиться, тому з метою задоволення 
потреб новоприбулих українців уряд вирішив збільшити 
фінансування для того, щоб допомогти їм з поселенням в 
Альберті та опануванням англійської мови. 
 
Якщо бюджет на 2023 рік буде прийнято, впродовж наступних 
трьох років Міністерство торгівлі, імміграції та 
мультикультуралізму Альберти виділить загалом 7 мільйонів 
доларів на фінансування житлових та мовних потреб 
новоприбулих. Крім того, Міністерство у справах людей 
похилого віку, громадських і соціальних послуг виділить 20,3 
мільйона доларів на житло та фінансову підтримку, подбавши 
про їхню доступність для евакуйованих українців. 
 
«Уряд Альберти непохитно підтримує українців, які 
приїжджають до Канади, рятуючись від російської військової 
машини. Допоки триває ця війна, уряд Альберти 
продовжуватиме знаходити нові шляхи підтримки українців, 
які приїжджають до провінції». 
Джекі Армстронґ-Гоменюк, парламентський секретар з 
питань розселення українських біженців 
 
Допомога з поселенням та вивченням мови 
Бюджетом на 2023 рік передбачено виділення загалом 7 
мільйонів доларів протягом наступних трьох років на 
допомогу з поселенням та вивченням мови. 
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Це фінансування покликане допомогти агенціям з поселення та організаціям, що обслуговують 
іммігрантів, задовольнити підвищений попит на їхні послуги. Воно також має на меті 
забезпечити евакуйованих українців доступним житлом та мовною підтримкою, адже це 
необхідно для їхнього ефективного залучення до громадського життя Альберти. Фінансування 
спиратиметься на вже наявні ресурси з вивчення англійської мови та програми для успішного 
працевлаштування та економічної адаптації. 
 
Уряд Альберти продовжуватиме співпрацювати з організаціями, що обслуговують іммігрантів, і 
громадськими організаціями, щоб визначити, яка саме підтримка є необхідною. 
 
«Українська громада та агенції з поселення повідомили нам про критичну потребу у 
фінансуванні для допомоги евакуйованим після їхнього прибуття до Альберти. Засвідчуючи 
свою непохитну підтримку українському народові, уряд Альберти готовий надати вкрай 
необхідне фінансування для того, щоб гарантувати евакуйованим українцям послуги з 
вивчення мови та поселення, коли вони прибудуть до Альберти». 
Раджан Соні, міністр торгівлі, імміграції та мультикультуралізму 
 
«Україна вдячна урядові Альберти за постійну та ефективну підтримку України та українського 
народу в нашій боротьбі проти невиправданої та неспровокованої російської агресії. Ми також 
вдячні за підтримку українців, переважно жінок з дітьми, які приїжджають до провінції, 
рятуючись від жахів російської війни. Багато з них не мають тут ні родичів, ні друзів, а також 
дуже обмежені в засобах для існування. Така підтримка дуже важлива, і ми сподіваємося на 
продовження плідної співпраці з урядом Альберти в цьому напрямку». 
Олександр Данилейко, Генеральний консул України в Едмонтоні 
 
Доступне житло та фінансова підтримка 
Підтримка українських сімей та окремих осіб є ключовим напрямком діяльності Міністерства у 
справах людей похилого віку, громадських і соціальних послуг Альберти. Раніше евакуйовані 
українці не могли подати заявку на участь у «Програмі допомоги зі сплати оренди житла в 
Альберті» (Alberta Rent Supplement Program) через вимоги, які передбачали наявність статусу 
громадянина, біженця чи імміграційного статусу. У результаті запланованого впродовж 2022-
2023 років виділення 6,8 мільйонів доларів, починаючи з 24 лютого, українські евакуйовані 
особи можуть подати заявку на отримання допомоги в межах тих самих програм соціального 
житла та орендної плати, що й інші жителі Альберти.  
 
У разі ухвалення бюджету на 2023 рік буде виділено 9,9 мільйона доларів на «Програму 
допомоги зі сплати оренди житла в Альберті» (Alberta Rent Supplement Program). Це допоможе 
підтримати більшу кількість людей, які матимуть право на участь у цій програмі. Як наслідок, 
загальна додаткова підтримка становитиме 16,7 мільйона доларів. 
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«Наш уряд прагне надати підтримку тисячам українців та українських сімей, що приїжджають до 
Альберти. Надаючи ширший доступ до таких програм, як «Програма пільгової оренди житла» 
(Rental Assistance Benefit), ми прокладаємо шлях до успіху в нашій провінції. Для тих, хто 
покидає Україну, важливо знати, що наш уряд солідарний з ними і засуджує жахливу війну в 
їхній рідній країні. Ми демонструємо це, підтримуючи тих, хто знайшов притулок в Альберті». 
Джеремі Ніксон, міністр у справах людей похилого віку, громадських і соціальних послуг 
 
Бюджет на 2023 рік також передбачає виділення 3,6 мільйона доларів на продовження 
фінансових пільг за прикладом «Програми фінансової підтримки для евакуйованих українців» 
(Income Support for Ukrainian Evacuees), дія якої розпочалася 28 березня 2022 року. 
 
Програма екстреної фінансової підтримки та пільг для евакуйованих українців (The Ukrainian 
Evacuee Emergency Financial Support and Benefits program) буде продовжена до січня 2024 
року, щоб як нові, так і існуючі заявники, які відповідають вимогам, отримали екстрені або 
поточні фінансові пільги. 
 
Також буде скасовано шестимісячний максимальний ліміт на виплати. Це гарантуватиме, що 
виплати надаються особам залежно від потреби, а не від формальності процедури розгляду 
їхньої справи. 
 
«Підтримка уряду Альберти допомагає тисячам переміщених осіб і сімей українців 
влаштуватися в цій провінції. Виділена допомога допоможе багатьом людям і забезпечить 
додаткову підтримку тим, хто переживає біду та не може звести кінці з кінцями». 
Орися Бойчук, президент Конґресу українців Канади – Провінційна рада Альберти  
 
Довідка 

• Понад вісім мільйонів українців покинули свою країну, близько 21600 з них прибули до 
Альберти. Найближчим часом очікується збільшення кількості новоприбулих. 

• З початку конфлікту уряд Альберти надав значну допомогу Україні та її громадянам, 
зокрема: 

o 10 мільйонів доларів для кампанії зі збору гуманітарної допомоги Світового 
Конґресу Українців «Єднаймося з Україною» (Unite with Ukraine) 

o 2,2 мільйона доларів на послуги з поселення та вивчення мови на всій території 
провінції 

o 1 мільйон доларів на «Український Гуманітарний Заклик» (the Ukraine Humanitarian 
Appeal), організований Конґресом Українців Канади та Канадсько-українською 
фундацією, спрямований на координацію та доставку гуманітарної допомоги 

o 5 мільйонів доларів Світовому Конґресу Українців для закупівлі 5000 одиниць 
оборонного спорядженням для військовослужбовців Сил територіальної оборони  

o 5 мільйонів доларів Канадсько-українському фонду для додаткової гуманітарної 
допомоги 
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o 350000 доларів Провінційній раді Конґресу Українців Канади в Альберті на їхню 
кампанію з координації повітряних відправок засобів першої медичної допомоги та 
оборонного обладнання в Україну 

o У листопаді 2022 року уряд Альберти оголосив про виділення додаткового 
фінансування в розмірі 12,3 мільйона доларів для мовної, соціальної та освітньої 
підтримки новоприбулих учнів усіх вікових груп з України. 

• Уряд Альберти прогнозує, що підтримки з виплатою орендної плати можуть потребувати 
щонайменше 1100 сімей новоприбулих українців. Середня сума допомоги становить 
близько 750 доларів на місяць, тоді як фактична сума допомоги може змінюватися 
залежно від індивідуальних обставин. 
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