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Н

ародився в с. Зелений Гай Вільнянського району
Запорізької області в сім’ї колгоспників — Анатолія Петровича та Поліни Михайлівни. З 1971 по
1979 р. навчався в Антонівській восьмирічній школі. Після
здобуття загальної середньої освіти вступив до Запорізького педагогічного училища, а вже в 1983 р. отримав кваліфікацію «вчитель трудового навчання та креслення».
У цей час дуже захопився історією, цікавився подіями сивої давнини, що відбувалися як на території України, так і
за її межами, постійно хотів дізнатися щось нове. Великий
вплив на переконання Ю. А. Коноваленка справив його
вчитель А. Ф. Власов. Уроки цього непересічного педагога
були надзвичайно пізнавальними і надихали юнака навчатися, повсякчас розвиватися.
З 1983 по 1985 р. проходив строкову військову службу
в Збройних силах СРСР. Після повернення з армії вирішив
вступати до ЗДУ. З шаною згадує викладачів університету:
Ф. Г. Турченка, С. М. Тімченка та О. М. Мальованого. Особливо відзначає Г. І. Шаповалова, який був керівником його
дипломної роботи на тему «Морські походи запорозьких
козаків». Юрій Анатолійович відзначає, що в процесі підготовки роботи він опрацював величезний обсяг літератури
та відвідав низку архівів. У результаті наполегливої праці
йому вдалося зробити досить вагоме дослідження означеної теми. В 1991 р. закінчив ЗДУ, отримавши кваліфікацію
«історик, викладач суспільствознавства». З 2008 по 2010 р.
здобував другу вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій.
Трудову діяльність розпочав у 1985 р. вчителем трудового навчання Пологівської ЗОШ № 3. Навчаючись
на ІІІ курсі ЗДУ, викладав у школі історію. З 1994 р. працював методистом районного методкабінету відділу
освіти, заступником директора Пологівської ЗОШ № 3,
Пологівського міжшкільного навчально-виробничого
комбінату. З жовтня 1994 по 1999 р. обіймав посаду директора Пологівської ЗОШ № 3. Із 1999 по 2008 р. був
начальником відділу освіти, а з 2008 по 2009 р. — першим заступником голови Пологівської райдержадміністрації. З 2009 по 2010 р. працював головою Бердянської
райдержадміністрації.
У листопаді 2010 р. обраний заступником голови Пологівської районної ради. В 2015 р. став міським головою м. Пологи. За підтримки Ю. А. Коноваленка в місті

було реалізовано такі проекти: висадка скверу на вул. Східній; переведення котелень міста на альтернативне паливо; будівництво фонтану та паркової зони у мікрорайоні
Пологи-5; реконструкція стадіону та перехід на штучне покриття; формування футбольної команди міста.
19 серпня 2016 р. Пологівська міська рада прийняла рішення про приєднання до Європейської ініціативи «Угода
мерів», яка була підписана 19 червня 2017 р. в м. Славутичі (Київська обл.). Міста-підписанти Угоди мерів мають
спільне бачення щодо необхідності прискорення декарбонізації їхніх територій і зміцнення власного потенціалу
адаптації до неминучого впливу зміни клімату з метою забезпечення своїм мешканцям надійного та сталого доступу
до енергії за прийнятною ціною.
З 1999 по 2008 р. Юрій Анатолійович був головою
Правління Пологівського районного благодійного дитячого фонду (на громадських засадах). Депутат Пологівської
міської ради V скликання, депутат Пологівської районної
ради VI скликання.
Нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2013), медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2010), почесним знаком «Відмінник освіти
України».
У вільний від роботи час активно займається спортом,
особливо любить футбол. Тож не дивно, що час від часу
грає у складі місцевої команди «Юніор-50+».
Щасливий у шлюбі. Разом із дружиною, Тетяною Вікторівною, виховав трьох дітей — синів Олега і Євгена та дочку Юлію. Має чотирьох онуків.

Юрій Коноваленко під час візиту до Польщі, 2015 р.
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