
Інвестування у нові школи, модернізовані приміщення
1 березня 2023 року

Уряд Альберти інвестує 2,3 мільярдів доларів
протягом наступних трьох років у нові та
модернізовані класні кімнати.

Бюджет 2023 року підтримує 58 проєктів, серед яких 13
повноцінних будівельних проєктів, 20 проєктів дизайну, 14
проєктів планування та 11 проєктів попереднього планування.
Загалом буде приблизно 25 000 нових та додаткових
приміщень для студентів по всій Альберті, що включає
9 400 нових приміщень та понад 15 500 покращених
приміщень для студентів. Це включає приблизно 4 500 нових
та покращених приміщень у Калгарі, 4 100 в Едмонтоні та 16
300 у решті провінції.

"Молоді учні Альберти — майбутні громадські та ділові лідери.
Вони потребують відповідного простору, щоб отримати
інструменти і навички необхідні для підготовки для їхнього
світлого майбутнього. Інвестуючи в наші школи, ми інвестуємо
у наших студентів, водночас створюючи більше робочих місць
і підтримуючи місцеву економіку."
Адріана Лаграндж, Міністр освіти

Ця інвестиція в освітню інфраструктуру включає:
● 372 мільйони доларів на будівництво та

дизайн-проєкти:
o 10 нових шкіл
o 16 замінних шкіл
o 7 модернізацій

● 4 мільйони доларів на підтримку планувальних заходів,
таких як аналіз місця забудови та розробка обсягів
робіт для 14 проєктів

● 1 мільйон доларів на попереднє планування 11
концептуальних проєктів, які, як очікується, стануть
першочерговими потребами для шкільних юрисдикцій.

● 1 мільярд доларів на продовження робіт над раніше
оголошеними проєктами

https://www.alberta.ca/capital-plan.aspx


● 300 мільйонів доларів протягом трьох років на автономні капітальні проєкти шкільних
адміністрацій

● 279 мільйонів доларів на підтримку утримання та оновлення існуючих шкільних будівель
через Програму капітального ремонту та оновлення

● 171 мільйон доларів на підтримку інфраструктури державних чартерних шкіл, включно з
інвестицією у Чартерний центр у Калгарі

● 43 мільйони доларів на фінансування модернізації приміщень для успішних заявників
колегіальних навчальних закладів

● 93 мільйони доларів на програму модульних класів для вирішення нагальних потреб у
приміщеннях по всій провінції

"Уряд Альберти інвестує в проєкти критичної інфраструктури,
які включають модернізацію та будівництво високоякісних шкіл,
щоб гарантувати, що жителі Альберти зможуть відправити своїх
дітей до шкіл у своїх місцевих громадах. Наша мета —
забезпечення того, щоб ці проєкти були реалізовані вчасно, в
рамках бюджету та там, де вони потрібні."
Натан Неудорф, Міністр інфраструктури

Наявність відповідних будівельних майданчиків була однією з найбільших перешкод і причин
затримок у реалізації шкільних проєктів. Саме тому у рамках бюджету 2023 уряд Альберти
створює нову Програму шкільного планування, яка слугуватиме прозорим "конвеєром" для
майбутніх шкільних проєктів, щоб розпочати їхню реалізацію щойно буде затверджено офіційне
фінансування будівництва. Чотирнадцять шкільних проєктів розпочнуть планування та розробку
місць забудови в рамках цієї нової програми, тоді як ще 11 проєктів отримають фінансування на
етапі попереднього планування, щоб допомогти розробити варіанти обсягів робіт.

Програма планування має на меті сприяння подальшому розвитку роботи над обсягом робіт та
дослідженням місця забудови. Вона також допоможе з'ясувати потенційні ризики та визначити
пом'якшувальні стратегії та витрати. Мета полягає в тому, щоб забезпечити шкільні ради
ресурсами, що вони потребують для видалення перешкод та кращого ставлення до проєкту у
процесі розгляду дизайну та погодження будівництва у подальших бюджетних циклах, що, як
очікується, зменшить ескалацію витрат та мінімізує збої у розкладі та затримки.

"Католицька опікунська рада Калгарі вдячна за оголошені сьогодні капітальні проєкти для
Католицького шкільного округу Калгарі (CCSD), які включають повне фінансування середньої
школи в Нолан Хілл для обслуговування цієї швидко ростучої громади. Ми сподіваємося
отримати повне фінансування будівництва школи старших класів Ренджвью та середньої школи
Честермір якнайшвидше, після завершення процесу проєктування. Ці проєкти потребують
невідкладної уваги, враховуючи критичну потребу в шкільній інфрастуктурі та високий рівень
використання послуг CCSD у цих громадах. CCSD цінує зобов'язання на етапі попереднього



планування будівництва середньої школи у Редстоні, прибудови/розширення школи старших
класів імені єпископа МакНелла та будівництво нової школи старших класів на заході міста."
Кеті Вільямс, голова правління Католицького шкільного округу Калгарі

"Від імені учнів CBE та їхніх родин ми дякуємо уряду Альберти за оголошення чудового плану.
Ці надзвичайні та своєчасні інвестиції в інфраструктуру є життєво важливими для підтримки
можливостей навчання учнів у нашій системі."
Лора Хак, голова правління, Освітня рада Калгарі

"Це хвилюючий день для державних шкіл Елк-Айленду, для громади та особливо для студентів
обох: Еколь Кемпбелтаун та юнацької школи старших класів Шервуд Хайтс. Сучасна, добре
обладнана та ефективна будівля дозволить нам продовжувати надавати якісну освіту, необхідну
учням для досягнення успіху в класі та допоможе полегшити зростаючий тиск, з яким ми
стикаємся  у Шервуд Парку."
Тріна Боймук, голова правління, Державні школи Елк-Айланду

Швидкі факти:

● Повний перелік заходів з фінансування включають перевірки на етапі будівництва та
після здачі в експлуатацію.

● Заходи з проєктування включають підготовку документів тендеру на будівництво, таких як
креслення та уточнення.

● Заходи з планування фінансування включають заходи по вивченню місця забудови та
розробці обсягів робіт.

● Фінансування на етапі попереднього планування дозволяє узгодженим проєктам
визначити елементи обсягу робіт, пріоритети планування та включає такі заходи, як
залучення громади.

● Щоб підтримати процес прийняття рішень для здачі проєктів Міністерство інфраструктури
прийняло Закон "Про підзвітність інфраструктури" у грудні 2021 року. Цей закон
окреслює, як провінція пріоритезує проєкти для щорічного Капітального плану.

● Як закріплено у законі, уряд також видав "Будівництво вперед: 20-тирічний
стратегічний Капітальний план Альберти" у грудні 2021 року, окресливши план
довгострокової інвестиції у інфраструктуру та розвиток Альберти.

● Рішення щодо бюджету уряду приймаються у відповідності до цього закону та керуються
Стратегічним капітальним планом для забезпечення того, що майбутні капітальні
інвестиції ідуть на користь жителям Альберти.

● Такі партнери уряду, як мерії та шкільні ради, також зможуть планувати капітальне
фінансування, знаючи про довгострокові вказівки уряду.

Бюджет шкільного проєкту 2023 року — повне фінансування будівництва (13):

Громада Шкільний підрозділ Вид/Назва проєкту



Еірдрі Шкільна рада ФранкоСуд нова школа старших класів
Калгарі Освітня рада Калгарі модернізація школи старших

класів Джона Джи Діфенбакера
Калгарі Окремий відділ

римо-католицької школи
Калгарі

нова середня школа у Нолан Хілл

Едмонтон Шкільна рада Сентер-Норд рішення для École Michaëlle-Jean
та École Gabrielle-Roy

Едмонтон Рада державних шкіл
Едмонтона

нова середня школа у Едмонтоні

Летбрідж Окремий відділ
римо-католицької школи
Святого Духа

нова школа до 6-го класу у
західному Летбріджі

Летбрідж Шкільна рада ФранкоСуд проєкт тринажерної зали у École
La Vérendrye

Окотокс Окремий відділ католицької
школи Христоса Спасителя

заміна школи École Good
Shepherd

Пенхолд Шкільний підрозділ Chinook’s
Edge

заміна початкової школи
Пенхолду

Реймонд Шкільний підрозділ Westwind нова школа старших класів
Шервуд Парк Шкільний підрозділ

Елк-Айланд
рішенні для Шервуд Парк

Валивью Шкільний підрозділ Northern
Gateway

рішення для Валивью

Васкатенау Окремий відділ
римо-католицької школи
Лейкланду

заміна
католицької школи Святої Родини

Бюджет шкільних проєктів 2023 року - фінансування дизайну (20):

Громада Шкільний підрозділ Вид/Назва проєкту
Еірдрі Шкільний підрозділ Рокі Вью нова школа до 8-го класу у

південно-західному Еірдрі
Баррхед Шкільний підрозділ Пембіна

Хіллс
модернізація та корекція
параметрів  збірної школи
старших класів Баррхеду

Блакфалдс Окремий відділ католицької
школи Red Deer

нова школа до 5-го класу

Боу-Айланд / Бардетт Шкільний підрозділ Prairie
Rose

рішення для Боу-Айланд та
Бардетт

Бретон Шкільний підрозділ Wild Rose модернізація та корекція
параметрів школи старших класів
Бретону та знесення початкової
школи Бретону

Брукс Шкільний підрозділ
Grasslands

заміна юнацької школи старших
класів Бруксу

Честермір Окремий відділ
римо-католицької школи
Калгарі

нова середня школа



Калгарі Окремий відділ
римо-католицької школи
Калгарі

нова школа старших класів у
Ренджвью

Едмонтон Окремий відділ католицької
школи Едмонтона

рішення для Rundle Heights

Едмонтон Рада державних шкіл
Едмонтона

нова молодіжна/старша школа
старших класів у Glenridding
Heights

Форт МакМаррі Шкільна рада Сентер-Норд замінна школи до12-го класу École
Boréale

Lac La Biche Шкільний підрозділ Northern
Lights

заміна школи Vera M. Welsh

Ледюк Шкільний підрозділ Black Gold модернізація школи École
Corinthia Park

Маллайг Шкільний підрозділ імені
Святого Павла

заміна школи École Mallaig

Медіцін Хат Окремий відділ
римо-католицької школи
Medicine Hat

заміна школи імені Святого
Франциска

Нантон Шкільний підрозділ
Livingstone Range

рішення для Нантона

Ред Орс Крік Шкільний підрозділ Peace
River

заміна школи Red Earth Creek

Спурс Грув Шкільний підрозділ
Паркланду

заміна збірної школи старших
класів Spruce Grove

Табер Шкільний підрозділ Horizon модернізація шкіл імені В. Р.
Мейєрса та Д. А. Фергусона

Вайнврайт Шкільний підрозділ Buffalo
Trail

заміна школи Вайнврайту

Бюджет 2023 року — проєкти Програми шкільного планування

Громада Шкільний підрозділ Вид/Назва проєкту
Еірдрі Шкільний підрозділ Рокі Вью нова школа з 9 по 12 класи
Калгарі Освітня рада Калгарі модернізація школи імені Ані Галє
Калгарі Освітня рада Калгарі нова вища школа у Cornerstone
Колхюрст Шкільний підрозділ Palliser модернізація школи старших

класів Колхюрсту
Донеллі Шкільний підрозділ High

Prairie
Школа імені Г. П. Ваньєра

Едмонтон Окремий відділ католицької
школи Едмонтона

нова середня школа у Heritage
Valley Cavanagh

Едмонтон Рада державних шкіл
Едмонтона

нова школа до 6-го класу у
Розенталі

Едмонтон Рада державних шкіл
Едмонтона

нова початкова школа у
Гленріддінг Хайтс

Форт МакМаррі Шкільний підрозділ Fort
McMurray

модернізація школи старших
класів Westwood Community



Гранд Прері Шкільний підрозділ Peace
Wapiti

нова школа старших класів на
півночі Grande Prairie

Летбрідж Шкільний підрозділ Lethbridge модернізація початкової школи
Galbraith

Окотокс Шкільний підрозділ Foothills нова школа старших класів
Стеттлер Шкільний підрозділ Clearview модернізація та прибудова до

середньої школи Stettler
Страсмор Шкільний підрозділ Golden

Hills
заміна школи Westmount

Бюджет 2023 року — проєкти на етапі планування програм (11):
Громада Шкільний підрозділ Вид/Назва проєкту
Калгарі Освітня рада Калгарі модернізація школи імені А. Е.

Кросса
Калгарі Освітня рада Калгарі модернізація школи імені Сера

Джона А. Макдоналда
Калгарі Освітня рада Калгарі нова середня школа Saddle Ridge
Калгарі Окремий відділ

римо-католицької школи
Калгарі

нова початкова школа у Редстоні

Калгарі Окремий відділ
римо-католицької школи
Калгарі

прибудава до вищої школи
єпископа МакНаллі

Калгарі Окремий відділ
римо-католицької школи
Калгарі

нова західна вища школа Калгарі

Честермір Шкільний підрозділ Рокі Вью нова середня школа
Кохрейн Шкільний підрозділ Рокі Вью нова школа до 5-го/до 8-го класу
Едмонтон Окремий відділ католицької

школи Едмонтона
нова північна середня школа

Едмонтон Підрозділ державних шкіл
Едмонтона

нова молодіжна школа старших
класів у Pilot Sound/McConachie

Ред Дір Державна школа Red Deer нова північно-східна середня
школа


