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Бюджет 2023: підтримка жителів Альберти 
28 лютого, 2023  

Бюджет на 2023 рік є запорукою майбутнього 
благополуччя жителів Альберти, які стикаються з 
високими витратами на щоденні потреби. 

Бюджетом передбачено розширення пільг на дорогі 
комунальні послуги та надання додаткової допомоги 
студентам, працівникам у сфері соціального та 
спеціалізованого догляду. 

Щоб зменшити витрати мешканців на комунальні послуги, 
уряд Альберти безстроково продовжує дію програми 
компенсації витрат на природний газ (natural gas rebate 
program). Компенсація надаватиметься щоразу, коли ціна на 
природний газ перевищить 6,50 дол. за гігаджоуль. 

Підтримка студентів 
У межах програми заходів, спрямованих на підвищення 
платоспроможності, буде виділено 238 млн дол. для 
студентів, що закінчили середню школу. Бюджет на 2023 рік 
також встановлює ліміт підвищення плати за навчання для 
студентів зі статусом канадського громадянина/резидента на 
рівні двох відсотків. Студенти, які отримують фінансову 
допомогу, зможуть швидше погасити свої кредити, а 
відсоткова ставка за студентськими позиками знижується до 
рівня базової ставки. 

Підтримка сімей 
Сім'ї, які відповідають вимогам, можуть скористатися 
програмою заходів, спрямованих на підвищення 
платоспроможності, отримавши прямі виплати у розмірі 100 
дол. на дитину на місяць до червня 2023 року. 
 
Ще 90 млн дол. протягом наступних трьох років буде 
спрямовано на індексацію допомоги сім’ям з неповнолітніми 
дітьми (Alberta Child and Family Benefit) з урахуванням розміру 
інфляції. Як наслідок, розмір допомоги у 2023 році 
збільшиться на шість відсотків. 
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Підтримка осіб похилого віку та інших соціально вразливих жителів Альберти 
Старші люди віком від 65 років із сукупним сімейним доходом менше 180000 дол. за 2021 
податковий рік далі мають право на отримання прямих виплат у розмірі 100 дол. на місяць 
протягом шести місяців (січень 2023 року – червень 2023 року).  

Жителі Альберти, які отримують допомогу для осіб похилого віку (Alberta Seniors Benefit), для 
осіб з інвалідністю (AISH) чи для осіб з низьким рівнем доходу (Income Support), будуть 
автоматично включені до програми заходів з підвищення платоспроможності (Affordability Relief 
Payments) та отримають виплати в розмірі 600 дол. протягом шести місяців.  

Щоб додатково підтримати людей похилого віку, людей з низьким рівнем доходу та соціально 
незахищених жителів Альберти, у 2023 році уряд Альберти збільшить виплати в межах програм 
AISH, Income Support та Alberta Senior’s Benefit на 6 %.  

Бюджет 2023 передбачає виділення 16 млн дол. на фінансування програми пільгових проїзних 
квитків для людей із низьким рівнем доходу.  

Підтримка соціальних працівників та працівників центрів догляду за людьми з 
інвалідністю 
Уряд зацікавлений у збільшенні кількості працівників соціальних служб для роботи з людьми, 
які потребують допомоги. Бюджет на 2023 рік передбачає виділення 102 млн дол. протягом 
2023-24 років на підвищення заробітної плати для понад 20000 працівників служб допомоги для 
осіб з інвалідністю, притулків для безхатченків і програм запобігання насильству в сім’ї. Окрім 
того, у лютому уряд вже виділив постачальникам послуг 24 млн дол. на підвищення заробітної 
плати своїм працівникам. 
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