План
піклування і
можливостей
Зміцнення конкурентоспроможності Онтаріо та
створення якісних робочих місць
Економіка Онтаріо швидко змінюється. Оскільки ці зміни призводять до зростання
нерівності у нашому суспільстві, уряд має план побудови більш справедливого, кращого
Онтаріо шляхом підтримки усіх мешканців провінції шляхом надання їм можливостей,
необхідних для досягнення успіху.

Якісні робочі місця і план
зростання
935 $ млн нового
фінансування протягом
трьох років на підтримку
підприємств, студентів і
випускників, а також
допомога в залученні
якісних, добре оплачуваних
робочих місць.

Безкоштовне навчання

Підтримка підприємств,
розташованих на півночі

Звільнення понад 225 000
студентів усіх вікових груп
від плати за навчання у
коледжах та університетах.
Безкоштовне навчання або
зменшена плата за навчання
доступні студентам з родин
із низьким і середнім рівнями
доходів.

Додаткове надання 85 $ млн
протягом наступних трьох
років для підтримки
створення робочих місць та
інновацій на півночі.

Як ми створюємо додаткові можливості для людей
Провінція Онтаріо:
• Скасовує плату за навчання у коледжах та університетах для понад 225 000
студентів усіх вікових груп. Безкоштовне навчання або знижена плата за навчання є
доступними студентам 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.
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•

Готує студентів до якісних робочих місць шляхом надання 132 $ млн протягом трьох
років на розробку програм післяшкільної освіти, які відповідають новим потребам
студентів і працедавців.

•

Модернізує програму стажування Онтаріо шляхом інвестування 170 $ млн протягом
трьох років у забезпечення більш орієнтованого на потреби конкретних професій
навчання для студентів.

•

Забезпечує більш орієнтоване на практику навчання для студентів і нещодавніх
випускників шляхом додаткового інвестування 12 $ млн у «Фонд готовності до
професії» (Career Ready Fund).

•

Забезпечує довгоочікуване підвищення оплати праці 1,2 млн мешканців Онтаріо
шляхом підняття мінімальної ставки оплати праці до 14 $ на годину з 1 січня 2018
року і до 15 $ на годину з 1 січня 2019 року.

•

Допомагає кваліфікованим новоприбульцям знайти роботу шляхом інвестування
додаткових 45,6 $ млн протягом трьох років у «Перехідну навчальну програму
Онтаріо» (Ontario Bridge Training Program).

Як ми підвищуємо конкурентоспроможність бізнесу
Провінція Онтаріо:
•

Допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними шляхом зниження
ставки податку на прибуток малих підприємств, який становить 22 відсотки.

•

Пропонує збільшити податкові кредити на наукові дослідження та розробки для
заохочення інвестицій з боку компаній з метою прискорення інновацій в економіці
Онтаріо.

•

Забезпечує більшу справедливість на робочому місці для всіх шляхом подолання
гендерного розриву в оплаті праці та збільшення прозорості процесів прийняття на
роботу за допомогою запропонованого законодавства, яке вимагає, щоб для всіх
публічно оголошених вакансій вказувалася ставка оплати або шкала заробітної
плати.

•

Допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними і надає усім регіонам
можливість залучати значні інвестиції приватного сектора шляхом додаткового
асигнування 500 $ млн протягом наступних 10 років у «Фонд нової економіки»
провінції (New Economy Fund).

•

Захищає інтереси робітників і підприємств Онтаріо шляхом підтримки міжнародної
торгівлі, нарощування присутності Онтаріо на ключових експортних ринках, а також
пошуку нових економічних і бізнесових партнерств у всьому світі.
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•

Підтримує регіональний економічний розвиток шляхом додаткового інвестування
200 $ млн протягом наступних 10 років у створення і збереження приблизно 38 000
робочих місць і залучення більше ніж 1,6 $ млрд місцевих інвестицій.

•

Продовжує інвестувати 120 $ млн щороку для зменшення витрат великих
промислових об’єктів на півночі на електроенергію.

•

Продовжує підтримувати справедливість, можливості та інклюзивне зростання
шляхом інвестування 85 $ млн протягом наступних трьох років, збільшення
фінансування корпорації «Фонд спадщини Північного Онтаріо» (Northern Ontario
Heritage Fund Corporation) до 150 $ млн у 2021 році та впровадження нових програм.

Як ми інвестуємо в інфраструктуру
Провінція Онтаріо:
•

Будує сучасну й ефективну інфраструктуру шляхом інвестування приблизно 230 $
млрд протягом 14 років, починаючи з 2014-2015 р., у пріоритетні проекти, такі як
лікарні, школи, транспорт, мости і дороги.

•

Продовжує покращувати послуги громадського транспорту на території зони
Великого Торонто і Гамільтона (GTHA) шляхом реалізації проекту Регіональної
експрес-залізниці GO (GO Regional Express Rail) – інвестиції у розмірі 21,3 $ млрд,
яка трансформує цю систему у швидкісну регіональну транспортну систему.
Щотижневе число рейсів по всій залізничній мережі GO до 2025 року зросте з
приблизно 1500 до майже 6000, причому обслуговування в обох напрямках,
цілодобово і з інтервалами 15 хвилин буде доступним для пасажирів і родин по
всьому регіону.

•

Збільшує обсяги обслуговування потягами GO на більше ніж 70%, що додає
приблизно 800 поїздок залізницею у мережі GO кожного тижня, починаючи з 2013
року.

•

Інвестує у масштабні проекти швидкісного транспорту у зоні GTHA з метою надання
послуг швидкого, ефективного і надійного транспорту, включно з наступними
проектами: проект швидкісної міської транспортної системи «Еґлінтон Кростаун
ЛРТ» (Eglinton Crosstown LRT), яка має 25 станцій, що сполучаються з 54
автобусними маршрутами, трьома станціями метра, трьома лініями мережі потягів
GO Transit і UP Express; швидкісна міська транспортна система «Фінч Вест ЛРТ»
(Finch West LRT), яка сполучає Гамбер Коледж (Humber College) з новою станцією
метрополітену «Фінч Вест ТТС» (Finch West TTC); і швидкісна міська транспортна
система «Гуронтаріо ЛРТ» (Hurontario LRT), яка сполучає систему GO Transit з
транспортними системами Міссісоґа (Mississauga) і Бремптон (Brampton), введення
яких в експлуатацію очікується у 2022 році.
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•

Зменшує транспортні затори і пропонує додаткові можливості проїзду для щоденних
пасажирів і родин завдяки інвестуванню протягом наступних 10 років 79 $ млрд у
системи громадського транспорту включно з підтримкою швидкісної міської
транспортної системи «Оттава ЛРТ» (Ottawa LRT), проекту швидкісного транспорту
«Ватерлоо ІОН» (Waterloo ION) і швидкісної транспортної системи «Лондонський
автобус» (London Bus Rapid Transit System).

•

Реалізує ініціативи з підтримки революційної регіональної стратегії інтеграції оплати
проїзду в зоні GTHA, включно із впровадженням знижки при оплаті проїзду для
користувачів карток PRESTO, які роблять пересадки між системами GO Transit або
UP Express і TTC.

•

Розширює інфраструктуру послуг швидкісного Інтернету у сільських і північних
громадах шляхом додаткового інвестування 500 $ млн протягом трьох років.
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