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План розбудови Онтаріо (Ontario’s Plan to Build) 

Бюджет на 2022 рік підтримує план створення кращих робочих місць і 
збільшення заробітної плати, будівництва автомагістралей, об’єктів 
громадського транспорту і лікарень, а також зниження витрат для родин  

ТОРОНТО - Сьогодні міністр фінансів Пітер Бетленфолві оприлюднив бюджет на 2022 рік. План 

розбудови Онтаріо має п'ять основних напрямків-стовпів: 

1. Відновлення економіки Онтаріо 

2. Послуги для трудящих 

3. Будівництво автомагістралей і ключової інфраструктури 

4. Зниження витрат 

5. План збереження відкритості  

План уряду дозволить скористатися можливостями в області видобутку найважливіших корисних 

копалин, виробництва акумуляторів, електричних і гібридних автомобілів, забезпечити кращі робочі 

місця й більш високі зарплати для працівників, знизити витрати для родин і розпочати будівництво 

автомагістралей, об’єктів громадського транспорту, лікарень та інших ключових об'єктів інфраструктури. 

Спираючись на план збереження відкритості, уряд розбудовує Онтаріо.  

«Мешканці Онтаріо заслуговують на уряд, який має реальний план розбудови», – сказав міністр 

Бетленфолві. «Бюджет нашого уряду – це бачення прем'єра Форда і наш план припинити відмовки і 

негайно вжити заходи згідно з пріоритетами мешканців Онтаріо».  

Бюджет на 2022 рік продовжує успішну роботу уряду з ефективного управління фінансами. План 

передбачає збільшення витрат на базові програми в середньому на п'ять відсотків на рік протягом  

наступних трьох років. У бюджеті також представлений план відновлення економіки, який дозволить 

ліквідувати дефіцит Онтаріо на два роки раніше, ніж прогнозувалося в бюджеті на 2021 рік.  

«Наш уряд має план, і цей план працює», – сказав міністр Бетленфолві. – «Але робота ще не закінчена, і 

завдання не виконане. Ми готові виконати його заради мешканців Онтаріо».  

Відновлення економіки Онтаріо – це перший стовп плану уряду. Хоча провінція Онтаріо втратила 300 

000 робочих місць на виробництві в період з 2004 по 2018 роки, уряд має план, який допоможе 

створити робочі місця й побудувати процвітання скрізь і для всіх.  

Основні моменти:  



• Використання можливостей Онтаріо з видобутку найважливіших корисних копалин починається на 

півночі. Найважливіші корисні копалини стануть частиною майбутнього екологічно чистої сталі, 

акумуляторів, гібридних та електричних автомобілів, оскільки наступне покоління автомобілів буде 

створюватися в Онтаріо працівниками Онтаріо й продаватися по всій Північній Америці й по всьому 

світу. План уряду передбачає виділення до 1 мільярда доларів на інфраструктуру, яка вже існує, таку 

як всесезонні дороги до Ring of Fire, будівництво коридору до процвітання. Цей план також 

підкріплений стратегією Critical Minerals Strategy і виділенням 2 млн доларів у 2022-23 рр. і 3 млн 

доларів у 2023-24 рр. на створення інноваційного фонду Critical Minerals Innovation Fund. 

• Допомога у створенні якісних виробничих робочих місць, оскільки Онтаріо стає 

північноамериканським лідером у виробництві автомобілів майбутнього. Станом на початок квітня 

2022 року, за останні 18 місяців провінція Онтаріо одержала понад 12 млрд доларів нових інвестицій 

для виконання мандатів з виробництва автомобілів і акумуляторів. Онтаріо також підтримує 

інвестиції, спрямовані на те, щоб зробити провінцію провідним світовим виробником екологічно 

чистої сталі з низьким рівнем викидів, яка допоможе забезпечити виробництво автомобілів у 

провінції.  

• Робота з переносу робочих місць у провінційних установах у громади по всій провінції Онтаріо для 

стимулювання економічного росту. Вона починається з вивчення можливості переїзду штаб-квартири  

Workplace Safety and Insurance Board, WSІB до Лондона, тісної співпраці з цим агентством й іншими 

партнерами, а також виявлення основних громад для розміщення штаб-квартир нових державних 

установ.   

• Інвестування майже 107 мільйонів доларів протягом  наступних трьох років, щоб допомогти провінції 

конкурувати з іншими юрисдикціями у глобальній гонці з розробки й володіння найважливішими 

технологіями. 

• Майже 4 мільярди доларів на підтримку високошвидкісного доступу до інтернету в кожному 

населеному пункті Онтаріо до кінця 2025 року. 

Працюємо для працівників – це другий стовп плану уряду. Трудящі Онтаріо заслуговують на уряд, який 

працює на благо Онтаріо так само ретельно, як і вони. Саме тому уряд має план підтримки кращих 

робочих місць і більших зарплат.    

Основні моменти:  

• Підвищення загальної мінімальної заробітної плати до 15,50 доларів на годину з 1 жовтня 2022 року, 

гарантуючи працівникам цифрових платформ загальну мінімальну заробітну плату й нові, перші в 

Канаді заходу захисту. 

• Щорічне інвестування 1 млрд доларів у програми зайнятості та навчання, щоб допомогти людям 

перекваліфікуватися й підвищити свою кваліфікацію, оскільки провінція продовжує підтримувати 

кращі робочі місця і можливості для працівників Онтаріо.   

• Інвестування додаткових 114,4 млн доларів протягом  трьох років у Стратегію кваліфікованих 

професій (Skilled Trades Strategy), щоб позбутися упередженого ставлення до кваліфікованих 

робітничих професій і спростити систему.  



• Розширення практики надання дипломів коледжів, щоб допомогти створити конвеєр готових до 

працевлаштування випускників у прикладних областях і дозволити студентам швидше отримати 

освіту, досвід і навички для вступу в ряди робочої сили.  

• Надання протягом  трьох років 268,5 млн доларів додаткового фінансування через програму 

Employment Ontarіo для зміцнення державних програм професійного навчання і працевлаштування, 

включаючи ініціативи з відновленню після пандемії.   

• Перезапуск програми «Друга кар'єра» (Second Career) з новою назвою «Кращі робочі місця в Онтаріо» 

(Better Jobs Ontarіo) для підтримки більш широкого й різноманітного кола працівників Онтаріо з 

виділенням у 2022-23 роках нового фінансування в сумі 5 млн доларів на додаток до майже 200 млн 

доларів, інвестованим за останні три роки. Програма Better Jobs Ontarіo («Кращі робочі місця в 

Онтаріо») допомагає звільненим безробітним одержати доступ до навчання, необхідного для 

здобуття кваліфікації, яка надасть їм можливість претендувати на затребувані, добре оплачувані 

робочі місця, і зв'язує місцевих роботодавців з висококваліфікованими працівниками, яких вони 

потребують.  

• Залучення новоприбулих за допомогою плану, який передбачає виділення додаткових 15,1 млн 

доларів протягом  трьох років на Програму призначення іммігрантів Онтаріо (Ontarіo Іmmіgrant 

Nomіnee Program – OІNP), яка висуває кандидатів на постійне місце проживання, що володіють 

навичками й досвідом відповідно до потреб ринку праці Онтаріо.  

Будівництво автомагістралей і ключової інфраструктури – це третій стовп плану уряду. Занадто довго 
мешканці Онтаріо стояли у заторах, втрачаючи тисячі годин у переповнених поїздах або за кермом у 
пробках «бампер до бампера», що коштувало економіці провінції мільярди доларів. Це повинне 
змінитися. Уряд починає будівництво автомагістралей, реалізацію транзитних та інших інфраструктурних 
проектів для боротьби із заторами, стимулювання економіки й створення робочих місць.   

Основні моменти:  

• Створення одного з найбільш амбіційних планів капітального будівництва в історії провінції із 

запланованими інвестиціями протягом  наступних 10 років на загальну суму 158,8 млрд доларів, 

включаючи 20 млрд доларів у 2022-23 роках. 

• Інвестування протягом наступних 10 років 25,1 млрд доларів у підтримку планування й будівництва 

автомобільних доріг по всій провінції, у тому числі:  

• будівництво шосе 413; 

• будівництво об'їзної дороги повз Бредфорду (Bradford Bypass);  

• перші кроки з розширення шосе 401 у майбутньому; 

• поліпшення мосту QEW Garden Cіty Skyway;  

• продовження наступного етапу будівництва нового шосе № 7 між Кітченером і Гвельфом; 

• реконструкція шосе 101, сполучної лінії  до Тіммінсу (Timmins Connecting Link). 

• Інвестування протягом 10 років 61,6 млрд доларів у громадський транспорт, включаючи:  

• початок будівництва лінії Ontario Line; 

• просування робіт із планування продовження лінії метрополітену Sheppard Subway Extension;  



• планування й проектні роботи з розширення лінії Eglіnton Crosstown West до міжнародного 

аеропорту Торонто Пірсон; 

• розширення залізничної лінії GO Raіl до Боуманвіля (Bowmanville GO Rail Extension); 

• щотижневі рейси GO Raіl між Лондоном і станцією Unіon Statіon у Торонто;  

• пасажирське залізничне сполучення з північно-східним Онтаріо. 

Інвестування протягом наступних 10 років близько 14 млрд доларів у капітальні гранти на будівництво й 

відновлення шкіл і дитячих установ. 

Більш докладну інформацію див. у  Плані капітального будівництва Онтаріо (A Capital Plan for Building 

Ontario)    

Скорочення витрат – це четвертий стовп плану уряду. Коли витрати ростуть, це безпосередньо впливає 

на родини, людей похилого віку, працівників і економіку. Саме тому уряд розробив план зниження 

витрат шляхом збільшення пропозиції житла, зниження вартості проїзду автомобілем або громадським 

транспортом, а також шляхом надання пільг на всі види послуг – від догляду за дітьми до податків.  

Основні моменти:  

• Реалізація довгострокового плану вирішення житлової кризи на основі рекомендацій Робочої групи з 

питань доступності житла (Housing Affordability Task Force). Це передбачає підтримку створення всіх 

типів житла шляхом прискорення одержання дозволів, щоб швидше розпочинати будівництво 

більшої кількості об’єктів, віддаючи перевагу покупцям житла з Онтаріо, а не іноземним спекулянтам, 

припинення діяльності неетичних забудовників і взяття на себе зобов'язання щорічно представляти 

план дій із забезпечення житлом на  наступні чотири роки. 

• Зниження вартості водіння за рахунок скасування й повернення плати за відновлення номерних 

знаків для пасажирських автомобілів, легких вантажівок, мотоциклів і мопедів, зниження податку на 

бензин на 5,7 центів за літр протягом шести місяців, починаючи з 1 липня 2022 року, і скасування 

плати за проїзд по шосе 418 і 412. 

• Пропозиція надати Personal Income Tax (PIT) relief (додаткові пільги зі сплати податку на доходи 

фізичних осіб) у сумі 300 доларів у середньому приблизно 1,1 мільйону платників податків за рахунок 

збільшення Low-income Individuals and Families Tax Credit (податкового кредиту для осіб і родин з 

низьким рівнем доходу).  

• Зниження плати за догляд за дітьми для батьків і забезпечення вигідної для Онтаріо угоди шляхом 

підписання угоди з федеральним урядом на суму 13,2 мільярди доларів, що є важливим кроком на 

шляху до досягнення середньої вартості догляду за дітьми в розмірі 10 доларів на день до вересня 

2025 року.  

  

https://budget.ontario.ca/2022/capital-plan.html
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План стосовно забезпечення відкритості – це п'ятий стовп плану уряду. З більше ніж 32 мільйонами доз 
вакцини й більше ніж 90 відсотками повністю вакцинованих людей у віці від 12 років і старше, провінція 
Онтаріо краще за багато інших юрисдикцій справилася з викликами під час пандемії COVІD-19. 
Провінція обережно скасувала обмеження, і її економіка відновлюється. Для вирішення проблем, які 
можуть виникнути в майбутньому, уряд робить значні інвестиції у свій план стосовно збереженню 
відкритості.    

Основні моменти:  

• Розширення кадрового потенціалу у сфері охорони здоров'я Онтаріо шляхом: 

• Запуску нового гранту  Learn and Stay Grant («Вчися і залишайся») для 2 500 студентів вищих 

навчальних закладів, які записуються на пріоритетні програми, такі як сестринська справа, і після 

завершення навчання працюють у малозабезпечених співтовариствах у регіоні, де вони вчилися. 

• Сприяння втриманню медсестер у всьому секторі охорони здоров'я і стабілізація поточної чисельності 

медперсоналу шляхом інвестування протягом  двох років 764 млн доларів у надання медсестрам 

Онтаріо стимулу залишатися на роботі в сумі до 5 000 доларів на людину.  

• На додаток до 8 600 медичних працівників, якими поповнилася система з березня 2020 року, 

інвестування в 2022-23 роках 230 млн доларів у зміцнення потенціалу сфери охорони здоров'я.  

• Інвестування протягом двох років, починаючи з 2023-24 років, 42,5 млн доларів у підтримку 

розширення в розмірі 160 місць для студентів і 295 місць для аспірантів, у тому числі в нових 

медичних школах у Бремптоні та Скарборо.  

• Зміцнення внутрішнього виробництва критично важливих матеріалів і забезпечення готовності 

Онтаріо до майбутніх надзвичайних ситуацій шляхом виділення (на квітень 2022 року) понад 77 

мільйонів доларів з фонду Ontario Together Fund («Онтаріо разом») для залучення майже 230 

мільйонів доларів інвестицій на підтримку виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), 

виготовлених в Онтаріо.  

• Використання можливості стати глобальним центром біовиробництва і природознавчих наук та 

здійснення протягом  трьох років стратегічної інвестиції в розмірі 15 млн доларів у нову інноваційну 

програму розвитку природознавчих наук  (Life Sciences Innovation Program) для розвитку й 

розширення комерційного потенціалу терапевтичних препаратів, медичних і цифрових технологій.  

• Будівництво й поліпшення лікарень шляхом інвестування протягом  наступних 10 років понад 40 млрд 

доларів в інфраструктуру лікарень і охорони здоров'я, підтримуючи понад 50 великих лікарняних 

проектів, які додадуть 3 000 нових ліжок протягом  10 років.  

• Здійснення історичних інвестицій у лікарні шляхом виділення в 2022-23 роках додаткових 3,3 млрд 

доларів, у результаті чого загальний обсяг додаткових інвестицій у лікарні з 2018-19 років складе 8,8 

млрд доларів. Уряд також інвестує протягом трьох років 3,5 млрд доларів у продовження роботи 

понад 3000 лікарняних ліжок, створених під час пандемії, і 1,1 млрд доларів у продовження роботи 

сотень нових, доданих під час COVІD-19, ліжок в реанімації для дорослих, дітей і немовлят.  

• Здійснення додаткових інвестицій в систему надання допомоги вдома шляхом запланованої 

додатково інвестиції у розмірі до 1 млрд доларів протягом  наступних трьох років. Уряд також 

пропонує новий Ontario Seniors Care at Home Tax Credit (податковий кредит на послуги догляду вдома 

для літніх людей) у віці 70 років і більше, щоб допомогти їм сплачувати відповідні медичні витрати на 

послуги догляду вдома і довше залишатися у своїх будинках.   



 

КІЛЬКА ФАКТІВ 

• У 2021 році реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Онтаріо збільшився на 4,3 відсотка, а 

зайнятість збільшилась на 344 800 чистих робочих місць або на 4,9 відсотка, що є найвищим  річним 

темпом зростання зайнятості за всю історію.  

• Згідно із прогнозами, Онтаріо повернеться до профіциту до 2027-28 рр., що на два роки раніше, ніж 

прогнозувалося в бюджеті на 2021 рік. За прогнозами уряду у середньостроковій перспективі 

дефіцит стабільно знижуватиметься до 19,9 млрд доларів у 2022-23 роках, 12,3 млрд доларів у 2023-

24 роках і 7,6 млрд доларів у 2024-25 роках, що є значним поліпшенням у порівнянні з бюджетом на 

2021 рік.  

• За прогнозом, відношення чистого боргу до ВВП складе 40,7 відсотка в 2021-22 роках, що на 8,1 

відсоткових пункти нижче за прогнозовані 48,8 відсотки, представлені в бюджеті на 2021 рік. У 

середньостроковій перспективі відношення чистого боргу Онтаріо до ВВП прогнозується на рівні 41,4 

відсотка у 2022-23 і 2023-24 роках і знижуватиметься до 41,3 відсотка у 2024-25 роках.  

• Законодавчі зміни, запропоновані в рамках Плану розбудови Онтаріо, у випадку їх прийняття 

сприятимуть створенню безперебійного транспортного сполучення у муніципальних межах Торонто, 

боротьбі із шахрайством у сфері автострахування й скасуванню вимоги про розміщення головного 

офісу WSІB у Торонто.  

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ 

Бюджет на 2022 рік:План розбудови Онтаріо 
 
Ознайомтеся з 
Основними положеннями бюджету на 2022 рік: План розбудови Онтаріо 

План капітального будівництва в Онтаріо 

Економічний і фіскальний огляд 

 

-30- 

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ЗМІ 

  

Емілі Хогевін (Emily Hogeveen) 
 
Офіс міністра 

647-294-6166 

Emily.Hogeveen@ontario.ca 

ontario.ca/finance-news 

Disponible en français 

 

Скотт Блоджетт (Scott Blodgett) 

https://budget.ontario.ca/2022/
https://budget.ontario.ca/2022/highlights.html
https://news.ontario.ca/en/release/1002123/ontarios-plan-to-build
https://budget.ontario.ca/2022/eco-fiscal.html
mailto:Emily.Hogeveen@ontario.ca
https://ontario.ca/finance-news


Відділ комунікацій 

416-728-9791 

Scott.Blodgett@ontario.ca 

 

mailto:Scott.Blodgett@ontario.ca

	План розбудови Онтаріо (Ontario’s Plan to Build) 
	КІЛЬКА ФАКТІВ 
	ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ 
	КОНТАКТИ ДЛЯ ЗМІ 




