
  

 

План 
піклування і 
можливостей  

 

Бюджет Онтаріо на 2018 рік: 10 головних моментів 
План провінції передбачає значні нові інвестиції в охорону здоров’я, надання послуг з 
догляду за дітьми, патронажних послуг, охорону психічного здоров’я, а також нові заходи, 
спрямовані на створення додаткових можливостей для всіх жителів провінції. Основні 
моменти: 

 

1. Безкоштовні рецептурні ліки для всіх осіб від 65 років у рамках 

програми OHIP+ 

Забезпечення осіб у віці 65 років і старше абсолютно безкоштовними 
рецептурними ліками, щоб кожна особа похилого віку мала необхідні 
медикаменти. 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 заощадити $240 на рік. Це розширення програми OHIP+ 
відбувається після впровадження безкоштовних ліків за рецептом для 
осіб у віці до 25 років, яке було передбачено бюджетом Онтаріо на 
2017 рік. 
 

 

2. Більше послуг з догляду за дітьми, ширший вибір 

Забезпечення доступнішого якісного догляду за дітьми завдяки 
організації безкоштовного дошкільного догляду за дітьми у віці від 2,5 
років і до моменту, коли вони можуть перейти до дитячого садка. У 
середньому це заощаджує родині з однією дитиною $17 000 та додає 
до заощаджень, які родини отримують від дитсадка з цілоденним 
перебуванням. Було доведено, що навчання у ранньому віці покращує 
академічну успішність дітей протягом усього їхнього життя.  
 

 

3. Нова програма «Ліки та стоматологічна допомога в Онтаріо» 

Упровадження нової програми «Ліки та стоматологічна допомога 
Онтаріо» (Ontario Drug and Dental Program), яка передбачає 
відшкодування 80 відсотків (до максимальної суми $400 на особу, $600 
на подружню пару та $700 на родину з чотирьох осіб, двоє з яких – 
діти) відповідних витрат на рецептурні ліки та 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. 

 
Міністерство фінансів 

 

4. Програма «Здоровий дім для осіб похилого віку» 

Упровадження нової програми «Здоровий дім для осіб похилого віку» 
(Seniors’ Healthy Home Program). Ця програма визнає витрати, пов’язані 
з особами похилого віку, які живуть у себе вдома, де вони і хочуть бути. 
Вона надає допомогу у сумі до $750 на рік відповідним сім’ям, головою 
яких є літні особи віком 75 років і старші, щоб допомогти їм жити 
незалежно і компенсувати витрати на утримання їхніх домівок.  
 

 

5. Сильніші лікарні, краще обслуговування 

Покращення роботи лікарень шляхом надання кращого доступу до 
лікування, зменшення часу очікування, вирішення проблем 
спроможності та кращого задоволення потреб зростаючого і старіючого 
населення Онтаріо завдяки додатковому інвестуванню $822 млн 
впродовж 2018-2019 років, а також інвестуванню приблизно $19 млрд 
протягом 10 років у будівництво та реконструкцію лікарень. 
 

 

6. Охорона психічного здоров’я 

Надання кращого та швидшого доступу до послуг з охорони психічного 
здоров’я та подолання залежностей додатково сотням тисяч дітей, 
молодих людей та дорослих по всій провінції Онтаріо з доведенням 
загальної суми фінансування до понад $17 мільярдів протягом 
чотирьох років. 

 

7. Патронажні послуги для людей похилого віку 
Розширення доступу до послуг з догляду вдома та за місцем 
проживання, в тому числі 2,8 млн додаткових годин персональної 
підтримки і 284 000 додаткових відвідувань медсестрами, завдяки 
інвестуванню $650 млн протягом трьох років. 

 

8. Усунення перешкод для осіб з інвалідністю внаслідок порушень 
розвитку 
Побудова справедливішого суспільства шляхом інвестування $1,8 млрд 
у покращення послуг для близько 47 000 дорослих з інвалідністю 
внаслідок порушень розвитку використовуючи підхід, який дає 
можливість інформованого вибору та активну участь у житті громади.  
 

 

9. Підтримка досягнення студентами академічних успіхів шляхом 
скасування плати за навчання  
Скасування плати за навчання у коледжах та університетах для більш 
ніж 225 000 студентів усіх вікових груп. Безкоштовне навчання або 
зменшена 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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10. Підвищення мінімальної заробітної плати та створення якісних 
робочих місць 
Забезпечення давно очікуваного збільшення заробітної плати для 1,2 
млн людей по всьому Онтаріо шляхом підвищення мінімальної оплати 
праці до $14 на годину з 1 січня 2018 і до $15 на годину з 1 січня 2019 
року. Провінція також надає $935 млн нового фінансування протягом 
трьох років у рамках «Плану створення якісних робочих місць і 
зростання» (Good Jobs and Growth Plan) для підтримки підприємств, 
студентів і випускників Онтаріо та допомоги у створенні якісних, добре 
оплачуваних робочих місць.  
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