
  

 

 

  

 

 
              

         
        
             

             
          

  

 

    

    

   

 

 

  

   

  

 

 

  

    

 

    
     

   
   
     

  
    

  
 

   

  
  

    
 

      
      

   
   

  
   
    

  
 

   
 

      
   

     
  

  
    
  

 
 

 

План 
піклування і 
можливостей 

Більше послуг з догляду за дітьми, ширший вибір 
Для родин з дітьми доступ до послуг з догляду за дітьми має величезне значення. Коли 
більше батьків мають доступ до недорогих послуг з догляду за дітьми, вони можуть 
вирішити повернутися на роботу. У цьому Бюджеті провінцією Онтаріо передбачена 
додаткова інвестиція на суму понад $2,2 млрд протягом трьох років, спрямована на те, щоб 
зробити послуги з догляду за дітьми більш доступними для ще більшої кількості родин з 
точки зору як їх наявності, так і їх вартості. 

Догляд за дітьми у 
позашкільний час (до та 

після занять у школі) 

Надання родинам з дітьми у 
віці до 12 років кращого 
доступу до програм догляду 
за дітьми у позашкільний час 
(до та після занять у школі) 
шляхом встановлення 
вимоги до відділів освіти 
стосовно впровадження 
відповідних програм у 
більшості початкових шкіл. 

Безкоштовні послуги з 

догляду за дітьми 
дошкільного віку 

Забезпечення більш 
доступного 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 ще 
більше заощадити на 
додаток до заощаджень, які 
родини отримують, 
користуючись послугами 
дитсадка з цілоденним 
перебуванням. 

Збільшення числа місць 
у закладах з догляду за 

дітьми 

Сприяння більше ніж 100 000 
дітей в отриманні якісних 
послуг з догляду за дітьми і 
пропонування додаткової 
фінансової підтримки 
родинам шляхом надання їм 
субсидій, які охоплюють 
приблизно 60% усіх нових 
місць. 



 
     

 
 

  

     

  

           

             

             

 

          

        

         

            

         

  

 

        

  

  

            

             

         

           

          

       

          

          

      

            

        

  

         

           

 

Бюджет Онтаріо на 2018 р. 

Безкоштовний догляд за дітьми в дошкільних закладах 

Провінція Онтаріо: 

• Дає можливість родинам заощадити в середньому 17 000 $ на дитину завдяки 
повному скасуванню з вересня 2020 року плати за послуги з догляду за дітьми у віці 
від двох з половиною років і до того моменту, коли вони можуть перейти до дитячого 
садка. 

• Інвестування 534 $ млн протягом наступних шести років у створення 10 000 місць 

для догляду за дітьми дошкільного віку у школах та 4000 місць у місцевих закладах 

з догляду за дітьми для забезпечення їх достатньої кількості. 

• Інвестування протягом п’яти років 1,6 $ млрд у капітальне фінансування для 
створення 45 000 нових місць у ліцензованих закладах з догляду за дітьми по всій 
провінції. 

Спрощення доступу та покращення системи надання послуг з догляду 
за дітьми 
Провінція Онтаріо: 

• Інвестування протягом трьох років додатково 2,2 $ млрд у те, щоб спростити доступ 
до послуг з догляду за дітьми та зробити їх більш доступними з точки зору ціни для 
ще більшої кількості родин, які мешкають в Онтаріо. 

• Надання більше ніж 1800 дітям та їх родинам, які мешкають в громадах корінних 

народів Канади, покращених послуг з догляду за дітьми, а також реалізація програм 
для дітей та дорослих з урахуванням культурних особливостей цих громад. 

• Надання громадам корінних народів Канади додаткового фінансування у розмірі 40 
$ млн протягом трьох років для створення нових і реалізації існуючих програм з 
догляду за дітьми у резерваціях. 

• Підтримка фахівців з догляду за дітьми шляхом підвищення їх заробітної плати та 
інвестування у їх працевлаштування, закріплення на робочому місці та професійний 
розвиток. 

• Розробка системи оплати праці, яка б гарантувала подальше надання якісних 

послуг з догляду за дітьми кваліфікованими і відданими своїй справі вихователями. 

Міністерство фінансів 
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