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Н

ародився 16 березня 1958 р. в с. Пархомівка Іллінецького району Вінницької області в багатодітній селянській родині. Після закінчення
Хринівської восьмирічної школи навчався в Кальницькій середній школі. У 1975 р. став студентом Іллінецького
радгоспу-технікуму. Під час навчання був призваний на
службу до армії, а після демобілізації продовжив здобувати освіту. Трудову діяльність Ю. М. Науменко розпочав
зоотехніком-селекціонером у колгоспі «Вогні комунізму»
с. Рогізка Чечельницького району. В 1982 р. призначений
заступником голови колгоспу з кормовиробництва.
На постійне місце проживання з сім’єю переїхав
у 1984 р. в с. Щаслива Липовецького району на Вінниччині, де працював головним зоотехніком у колгоспі імені
Димитрова. Роботу поєднував з навчанням в ОСГІ за спеціальністю «Зоотехнія», який успішно закінчив у 1989 р.
З 1990 р. працював заступником голови колгоспу.
В 1992 р. обраний головою Щасливської сільської ради.
У 1996 р. колгоспники господарства, реформованого
в КСП «Земля Подільська» с. Щаслива, обрали Юрія Михайловича головою колгоспу. В 2000 р. господарство реформовано в ТОВ СОП «Щасливе», а Ю. М. Науменко
переобраний його директором. Цю посаду обіймав до
2006 р., коли його обрали головою Липовецької районної
ради, яку очолює й зараз, уже третє скликання.
Земляки з великою повагою та довірою ставляться
до Юрія Михайловича, його обирали депутатом Щасливської сільської ради протягом двох скликань та шести
скликань депутатом Липовецької районної ради.
Умілий керівник чітко визначив пріоритети діяльності
органів місцевого самоврядування Липовецького району:
розвиток територій, проведення соціальної політики, поліпшення матеріальної бази, досягнення фінансової самостійності та самодостатності територіальних громад,
визначеність та ефективна взаємодія між різними рівнями
гілок влади, розвиток ініціативи, зацікавленість у позитивних результатах і головне — виховання патріотизму та
відповідальності за рідне село, селище, місто, район.
Як голова Липовецької районної ради Ю. М. Науменко зосереджує зусилля на вирішенні питань АПК,
сприянні розвитку підприємництва, діяльності освітніх установ, медичних закладів, сільських ФАПів, будинків культури, клубів, бібліотек, залученні інвестицій

та грантових коштів для розвитку територій і добровільного об’єднання територіальних громад, реформуванні
самоврядування.
У районі Юрія Михайловича знають як гарну товариську людину, яка може згуртувати будь-який колектив і переконати у правильності новацій, спрямованих на
об’єднання зусиль на основі взаємної довіри та солідарної
відповідальності перед народом. Сьогодні, за підтримки
всієї територіальної громади району, він забезпечує здійснення економічних, соціальних, соціально-політичних
і духовних перетворень на Липовеччині.
За цілеспрямовану роботу щодо утвердження конституційних прав та свобод громадян, активну участь
у впровадженні заходів з реформування місцевого самоврядування, поліпшення соціальних та економічних
стандартів у районній територіальній громаді неодноразово нагороджений почесними грамотами Вінницької
ОДА й облради, КМУ та ВРУ.
Юрій Михайлович має чудові організаторські здібності, тонке почуття гумору. Його життєве кредо: «Все,
що отримуєш від життя, — сприймай з оптимізмом».
Ю. М. Науменко завжди дотримується цього життєвого
правила, за таким переконанням живуть і його діти. Обидва сини — Михайло та Віталій, мають вищу сільськогосподарську освіту, працюють, за прикладом батька, на
рідній землі. Найбільша радість Юрія Михайловича —
онуки, які гідно продовжують славну родину Науменків.
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