
   

 

  

 

 
 

          
       

        
            

 

   

   

  

 

  

     

   

 

  

   

 

  
   

    
  

 
      

      
   

   
  
  

    
    

  
 

   
 

  

      
   

     
    

    
  

  
   

   
   

   
   

   
   

  
     

  
   

  
    

   
  

   
     

    
       

   
  

    
    

   
   

    
  

   
 

 

піклування і 
можливостей 

План 

Заходи, спрямовані на те, щоб зробити 
повсякденне життя доступнішим 
Онтаріо допомагає людям будь-якого віку досягати успіху, здійснюючи значущі інвестиції, 
які дозволяють зменшити витрати родин і забезпечують більшу фінансову стабільність у 
часи швидких економічних змін. Ці інвестиції мають величезне значення, оскільки саме 
завдяки їм Онтаріо залишається чудовим місцем для проживання, праці і виховання дітей. 

Безкоштовні послуги з 
догляду за дітьми 
дошкільного віку 

Забезпечення більш 
доступного для родин 
якісного догляду за дітьми 
завдяки наданню 
безкоштовних послуг з 
догляду за дітьми у віці від 
2,5 років і до моменту, коли 
вони можуть перейти до 
дитячого садка, що 
дозволить родинам з однією 
дитиною заощадити в 
середньому 17 000 $ на 
додаток до заощаджень, які 
родини отримують, 
користуючись послугами 
дитсадка з цілоденним 
перебуванням. 

Безкоштовні рецептурні 
ліки для людей у віці 65 

років і старших 

Надання абсолютно 
безкоштовних рецептурних 
ліків для всіх осіб у віці 65 
років і старших у рамках 
програми OHIP+ з тим, щоб 
жодна особа похилого віку 
не була змушена обходитися 
без необхідних ліків. 
Скасування щорічного 
відрахування і спільної 
оплати за програмою 
провінції Онтаріо щодо 
пільг, які стосуються 
придбання ліків (Ontario 
Drug Benefit), дасть змогу 
пересічній особі похилого 
віку в Онтаріо 
заощаджувати 240 $ на рік. 

Зменшення витрат на 
ліки і стоматологічні 

послуги 

Впровадження нової 
програми «Ліки і 
стоматологічна допомога 
Онтаріо» (Ontario Drug and 
Dental Program), яка 
передбачає відшкодування 
80 відсотків (до 
максимальної суми у 400 $ 
на особу, 600 $ на подружню 
пару і 700 $ на родину з 
чотирьох осіб з двома 
дітьми) прийнятних витрат 
на рецептурні ліки і 
стоматологічні послуги на рік 
особам, які не мають 
медичної страховки за 
місцем роботи або не 
охоплені програмою OHIP+ 
чи іншими урядовими 
програмами. 



 

     

  

   

  

            

             

            

            

            

              

         

              

      

            

             

       

           

  

             

         

         

          

         

        

     

       

          

       

             

           

               

         

    

          

         

      

     

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Допомога у покритті щоденних витрат 

Провінція Онтаріо: 

• Забезпечила давно очікуване збільшення заробітної плати для 1,2 млн людей по 
всій провінції шляхом підвищення мінімальної оплати праці до 14 $ на годину з 1 
січня 2018 і до 15 $ на годину з 1 січня 2019 року. 

• Впроваджує нову програму «Здоровий дім для осіб похилого віку» (Seniors’ Healthy 
Home Program). Ця програма визнає витрати, які пов’язані з особами похилого віку, 
що живуть у себе вдома – саме там, де вони і хочуть бути. Вона надає допомогу у 

сумі до 750 $ на рік відповідним домогосподарствам, головою яких є особи 
похилого віку у віці 75 років і старші, з тим, щоб допомогти їм жити незалежно і 
компенсувати витрати на утримання їхніх домівок. 

• З 1 липня 2017 р. надає податковий кредит на оплату користування громадським 
транспортом, що дозволяє особам похилого віку заощаджувати до 450 $ на рік, і 
знижує транспортні витрати середньостатистичного пасажира, який користується 
послугами транспортних мереж GO Transit/UP Express і TTC, приблизно на 720 $ на 
рік. 

• Зменшує плату за електроенергію для побутових користувачів з 1 липня 2017 року в 
середньому на 25%, а також на 40% або 50% – для певних сільських 

домогосподарств і домогосподарств з низьким рівнем доходів. 

• Зменшує фінансове навантаження на пацієнтів та їх близьких, вимагаючи від 
лікарень, які нараховують більше 10 $ на добу за паркування, пропонувати частим 
відвідувачам талони на паркування зі знижкою щонайменше 50% від максимальної 
вартості паркування на добу. 

• Робить більш доступною модернізацію людьми своїх будинків з метою зменшення 
забруднення довкілля, скорочення викидів та економії витрат на оплату енергоносіїв 
шляхом відшкодувань за програмою GreenON. Це може означати можливість 

заощадити до 7200 $ на встановленні нової теплоізоляції, до 5000 $ на заміні вікон 
або до 20 000 $ на встановленні сертифікованого геотермального теплового насоса. 

• Робить життя людей у віці від 65 до 70 років легшим і здоровішим шляхом надання 
безкоштовних вакцин від герпесу, що дозволяє кожній такій людині зекономити 
приблизно 170 $. 

• Надає можливість родинам з низьким рівнем доходу економити на вартості 
стоматологічних послуг шляхом надання дітям Онтаріо у віці до 17 років 
безкоштовних стоматологічних послуг з профілактики й планового обстеження, а 
також невідкладної стоматологічної допомоги. 

Міністерство фінансів 



 

     

  

       

  

          

             

          

          

       

          

           

          

    

               

            

       

 

  

            

       

             

              

              

 

           

          

   

             

       

     

           

        

               

         

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Інвестиції в надання послуг з догляду за дітьми 

Провінція Онтаріо: 

• Забезпечує більш доступний та якісний догляд за дітьми завдяки наданню 

безкоштовного дошкільного догляду за дітьми у віці від 2,5 років і до моменту, коли 
вони можуть перейти до дитячого садка. Це у середньому заощаджує родині з 
однією дитиною 17 000 $ і додає до заощаджень, які родини отримують завдяки 
користуванню послугами дитсадка з цілоденним перебуванням. 

• Створює понад 100 000 додаткових місць у дошкільних закладах, щоб ще більше 
родин мали ширший вибір якісних і доступних послуг з догляду за дітьми, а також 
пропонує додаткову фінансову підтримку родинам шляхом надання їм субсидій, які 
охоплюють приблизно 60% усіх нових місць. 

• Надає родинам з дітьми у віці до 12 років кращий доступ до програм догляду за 
дітьми у позашкільний час (до та після занять у школі), вимагаючи від відділів освіти 
запровадження відповідних програм у більшості початкових шкіл. 

Підтримка студентів 

Провінція Онтаріо: 

• Скасувала плату за навчання у коледжах та університетах для більше ніж 225 000 

студентів усіх вікових груп. Запровадила безкоштовне навчання або зменшення 
плати за навчання для студентів з родин із низьким і середнім рівнями доходів; 
навчання є безкоштовним для тих, хто заробляє менше 90 000 $, а студенти з 
родин з річним доходом до 175 000 $ також мають право на отримання фінансової 
допомоги. 

• Полегшила отримання студентами з родин із середніми доходами та одруженими 
студентами кваліфікації OSAP та більшої фінансової допомоги, починаючи з осені 
2018 р. 

• Заощадила більше ніж 5000 студентів понад 520 000 $ шляхом надання в рамках 

ініціативи «Відкриті підручники Онтаріо» (Ontario Open Textbooks Initiative) доступу 

до безкоштовних онлайнових підручників та навчальних ресурсів. 

• Зробила погашення позик OSAP більш гнучким. Одинокі студенти не повинні будуть 

погашати частину студентського займу, наданого провінцією Онтаріо, доки не 
почнуть заробляти мінімум 35 000 $ на рік, що на 10 000 $ більше, ніж мінімум в 
розмірі 25 000 $, який був встановлений до цього. 

Міністерство фінансів 



 

     

  

   

  

         

           

            

               

            

          

       

   

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Підвищення доступності житла 

Провінція Онтаріо: 

• Полегшує придбання першої житлової нерухомості більшій кількості людей, 
подвоюючи з 1 січня 2017 р. максимальну суму компенсації податку на передачу 
землі (Land Transfer Tax), яку можуть отримати відповідні особи, які вперше купують 

житло, до 4000 $. Це означає, що такі особи в Онтаріо не мають сплачувати податок 
на передачу землі з перших 368 000 $ вартості своєї першої власної домівки. 

• Поширює контроль оренди на приватний ринок оренди житла і сприяє 
встановленню рівноваги на ринку житла за допомогою Плану справедливого житла 
(Fair Housing Plan). 

Міністерство фінансів 
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