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Н

ародився 29 грудня 1975 р. у м. Чорткові Тернопільської області. У 1996 р. закінчив Чернівецьке
училище мистецтв, де отримав кваліфікацію керівника фольклорного ансамблю, організатора культурнодозвіллєвої діяльності.
У 2009 р. став випускником Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у
якому здобув базову вищу освіту за напрямом підготовки
«Менеджмент». А в 2011 р. у тому ж ВНЗ отримав повну
вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
У 1990–1991 рр. працював репортером Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії, пізніше був
редактором представництва телеканалу «ICTV» у Чернівцях, старшим редактором телеканалу «ТВА». З 1993 до
1997 р. обіймав посаду піар-менеджера фірми «Натан».
Потім працював на ТОВ «Телерадіокомпанія НБМ», де
виконував обов’язки редактора музичних програм,
заступника директора. З 2007 р. Юрій Ярославович обіймає посаду генерального продюсера та члена наглядової ради «5 каналу».
Ю. Я. Стець — почесний голова Міжнародного благодійного фонду «Моя Україна» (2006), народний депутат України VI–VIII скликань, секретар Комітету з питань свободи
слова та інформації (2007–2012), голова Комітету з питань
свободи слова та інформації (2012). У 2014 р. призначений міністром інформаційної політики України; ввійшов до
складу Ради національної
безпеки й оборони України. Наступного року став
головою Ради з питань
комунікацій.
Юрій
Ярославович
нагороджений званням
«Заслужений журналіст
України» (2005), Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України, орденом
святого Юрія Переможця,
нагрудними знаками «За
безпеку народу», «За відзнаку в службі».

H

e was born on December 29, 1975 in Chortkiv city,
Ternopil region. In 1996, he graduated from Chernivtsi School of Art, where he obtained the qualification of a folk ensemble head, organizer of cultural and leisure activities.
In 2009, he graduated from the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», where he received basic
higher education in the field of «Management». And in 2011,
he received a complete higher education within the specialty
«Management of Foreign Economic Activity» at the same
Institute.
In 1990–1991, he worked as a reporter for Chernivtsi
Regional State TV and Radio Company, and later he was an
editor of «ICTV» TV channel representative office in Chernivtsi,
a senior editor of TV channel «TVA». From 1993 to 1997, he
held the position of PR Manager of «Nathan» firm. Then he
worked at «TV and Radio Company NBM» LLC, where he
was an acting editor of music programs, the Deputy Director.
In 2007, Yuriy Yaroslavovych became a General Producer and
a member of the Supervisory Board of «Channel 5».
Yu. Ya. Stets is an honorary President of the International
Charity Fund «My Ukraine» (2006), People’s Deputy of Ukraine
of VI–VIII convocation, Secretary of the Committee on Freedom of Expression and Information (2007–2012), Chairman
of the Committee on Freedom of Expression and Information
(2012). In 2014, he was appointed the Minister of Information
Policy of Ukraine; he became a member of the National Security and Defense Council of
Ukraine. In the following
year he became a Chairman of the Council on
Communications.
Yuriy
Yaroslavovych
was awarded the title of
an honored journalist of
Ukraine (2005), Honorary
diploma of the Cabinet of
Ministers of Ukraine, the
Order of St. George the
Winner, plaques «For the
Safety of the People» and
«For Merit in Service».
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