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Н

ародився в серпні 1954 р. в м. Богуславі Київської
області в сім’ї учителів. Виріс у мальовничому куточку нашої країни, в с. Журжинці Лисянського району на Черкащині.
Мати, Інна Василівна, після закінчення Київського
педагогічного інституту за направленням працювала вчителем, згодом — завучем і директором сільської школи.
Батько, Павло Ониськович, спершу працював учителем фізкультури, пізніше — заступником голови колгоспу, головою
колгоспу та головою сільської ради.
Змалечку батьки привчали сина любити землю і роботу,
що слугувало дороговказом у його подальшому житті. Після
закінчення школи Юрій працював на різних роботах.
Упродовж 1972–1974 рр. проходив строкову військову
службу в Радянській армії, натепер — підполковник запасу
Збройних сил України.
Закінчивши в 1980 р. Уманський сільськогосподарський інститут, одержав кваліфікацію вченого агронома.
Також у 1992 р. заочно завершив навчання в Київському інституті політології і соціального управління за
спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин»,
отримавши другу вищу освіту та кваліфікацію вченого
політолога.
З 1989 р. Юрій Павлович працював заступником голови
колгоспу імені Ілліча с. Гереженівка, згодом — головою колгоспу імені Кірова с. Колодисте Уманського району, а також
головою районного агропромислового об’єднання Смілянського району Черкащини.
А із січня 1990 р. він — перший заступник голови Смілянського райвиконкому; з червня 1991 р. — перший секретар Смілянського РК КПУ; з серпня 1991 р. — начальник
Управління сільського господарства Смілянського райвиконкому, перший заступник голови Смілянської райдержадміністрації; з вересня 1999 р. — начальник Управління АПК
Черкаської області, а після його реорганізації — начальник
Головного управління сільського господарства і продовольства Черкаської облдержадміністрації.
Очолив у 2003 р. державне підприємство, засновником
якого є Кабінет Міністрів України, — «Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового
комплексу» і дотепер вправно керує цією надважливою державною установою.

Левову частку свого життя Ю. П. Маловічко присвятив громадській діяльності. Був депутатом двох скликань
сільської ради в Уманському районі, депутатом двох скликань Смілянської районної ради та депутатом двох скликань
Черкаської обласної ради.
Сьогодні він є заступником голови ради Громадського
об’єднання «Черкаське земляцтво «Шевченків край»
у м. Києві, членом наглядової ради: Благодійної організації
Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті
України, Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького, радником голови Черкаської
облдержадміністрації.
Також у 2012 р. заснував Фермерське господарство
«Ніка Успіх», яке успішно працює на полях в Лисянському
районі Черкаської області.
Удостоєний низки державних нагород: Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2001), трудової відзнаки
Міністерства аграрної політики України «Знак пошани»
(2001), почесного звання «Заслужений працівник сільського
господарства України» (2002), Подяки Прем’єр-міністра
України (2009), Подяки Київського міського голови (2016),
Почесної грамоти Верховної Ради України (2018), відзнаки
Черкаської ОДА «Гордість Черкащини» та ін.
Безперечно, вирішальну роль у житті Юрія Павловича відіграв Уманський сільськогосподарський інститут,
професорсько-викладацький колектив якого сприяв його
розвитку і становленню як фахівця і керівника. Тому він висловлює безмежну подяку дорогим викладачам та з особливою повагою і шаною згадує їх.
Юрій Павлович — не тільки досвідчений господарник,
умілий організатор і принциповий керівник, але й турботливий сім’янин. Разом із дружиною, Оленою Порфирівною, виховав синів Віталія і Руслана. Син Руслан з невісткою
Альоною подарували онуку Вероніку, яка є найбільшою втіхою родини, адже всі обожнюють дівчинку, пишаються її
успіхами.
Вітаючи альма-матер з ювілеєм, Юрій Павлович бажає
університету подальшого розвитку і процвітання, а молодому поколінню аграріїв зичить стати не лише висококласними фахівцями, але й видатними особистостями,
золотими літерами вписавши свої здобутки в історію нашої
держави.
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