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 Медіафайли у Вікісховищі

Голик Юрій Юрійович
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

15 змін у цій версії очікують на перевірку. Стабільну версію було перевірено 8 грудня 2019.

Голик Юрій Юрійович (нар. 21 грудня 1977
року в м. Луганськ, Україна) — український
державний менеджер, співзасновник мережі
коворкінгів Creative States, громадський діяч.
Радник прем'єр-міністра України Олексія
Гончарука[1]( 29 серпня 2019 - 4 березня 2020).
Керівник програми «Регіональний розвиток»
аналітичного центру «Український інститут
майбутнього» (UIF)[2]. Радник голів Запорізької та
Дніпропетровської ОДА (2015—2019).
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Посилання

Голик Юрій народився 21 грудня 1977 року в Луганську. 1994 року закінчив загальноосвітню
школу № 20, в Луганську.

1999 року закінчив Східноукраїнський університет ім. Даля, спеціальність «Фінанси і
кредит».[3]

Зміст
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Під час навчання працював менеджером з продажу реклами в газеті «Теленеделя».

У 1996 році став комерційним директором радіостанції «Європа Плюс» в Луганську.

У 1999 очолив підприємство, що випускало «Теленеделю». Домігся зростання компанії до
найбільшої в регіоні медійної компанії, в яку входили радіостанції, зовнішня реклама,
роздрібні мережі, ТВ — агентство, газети.[4]

У 2007 році продав компанію та відкрив другу медійну фірму на основі безкоштовної преси.
Влітку 2013 року ця компанія потрапила до топ-6 видавничих домів України за зборами
реклами.[5][6] У 2012 році керівник радіо-групи УМХ Валентин Резніченко залучив Голика
до співпраці на радіостанціях холдингу. Після продажу УМХ Борисом Ложкіним в 2013 році
Резніченко та Голик покинули компанію.

У 2014 році Борис Ложкін був призначений главою Адміністрації Президента Петра
Порошенка. За рекомендацією Ложкіна в 2015 році президент призначив Валентина
Резніченка головою Запорізької обласної державної адміністрації, а через місяць перевів
його на таку ж позицію в Дніпропетровську ОДА. У 2015—2019 роках Голик працював
позаштатним радником голови обдержадміністрації. Відповідав за формування
інфраструктурної та бюджетної політики, кадровий аудит штату ОДА, впровадження
проектного менеджменту, а також систем ProZorro і iGov, формування нової архітектури
сучасних шкіл і дитячих садків, побудова системи контролю якості робіт з будівництва
автомобільних доріг області.[7]

У 2019 президент Володимир Зеленський змінив ряд глав облдержадміністрацій. Юрій
Голик разом з Валентином Резніченком покинули Дніпропетровську ОДА.

З липня 2019 року Юрій Голик очолює програму «Регіональний розвиток» аналітичного
центру «Український інститут майбутнього» (UIF).[2]

Березень 2015 — 27 червня 2019 — радник Голови Дніпропетровської ОДА.[8]

Згідно зі звітом про діяльність протягом 2015—2019 років, «команда Резніченка»
реалізувала близько 2000 інфраструктурних проектів, звіт зайняв майже 300 сторінок.[9]

Було зроблено більше 500 доріг в містах і селах області. Сумарно їх протяжність становить
понад 2 тисячі км.[10]

У команді Резніченка Голик вважався ідеологом нової архітектури дошкільних установ. За
4,5 року було побудовано і реконструйовано понад 60 дитячих садків. За час роботи
Резніченка та Голика в Дніпропетровській ОДА було реалізовано 60 екологічних проектів —
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від розчищення водойм і захисту від підтоплення до зариблення озер і річок, побудовано 55
водоводів, що на 90 % забезпечили людей питною водою, побудовано 100 котелень, а міста
Покров і Марганець взагалі відмовилися від газу.[11]

Після відставки ходу з посади радника голови Дніпропетровської ОДА, Голик заявив, що не
є політиком і повернеться в бізнес. «Ми прийняли для себе рішення повернутися в бізнес.
Але якщо від якоїсь команди політиків або політика, чиї життєві цінності нам близькі,
надійде пропозиція включитися у вирішення цікавого завдання, яке може стати ще одним
прекрасним кейсом „як вийшло“, думаю, згода буде».[12].

З 2 жовтня 2019 року Юрій Голик працює радником прем'єр-міністра України Олексія
Гончарука. Курує напрямок будівництва та ремонту доріг, інфраструктурних проектів[13].

В грудні 2019 року увійшов у ТОП-100 найбільш впливових українців за версією журналу
"Кореспондент"[14].

В своєму інтерв'ю виданню "Ліга" Юрій Голик пояснив, чому свідомо обрав позицію саме
радника - прем'єр-міністра України та голови "Укравтодору". "Я не хочу ставати офіційним
чиновником і не хочу декларуватися. Не хочу собі проблеми на найближчі 10 років з точки
зору бізнесу, оскільки нічим не зможу займатися", - зазначив він, пояснивши, що свій бізнес
планує розширювати у Європу, де отримав би статус "політичної персони", а разом з ним і
складнощі з цим бізнесом, навіть з точки зору відкриття рахунків[15].

Національна програма "Велике будівництво", розпочата за ініціативи Президента України
Володимира Зеленського, стартувала 1 березня 2020 року[16]. У лютому 2020 року Юрій
Голик став координатором цього проєкту[17].

В ході реалізації програми «Велике будівництво» протягом 2020 року в Україні заплановано
побудувати та відремонтувати 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, понад 200
прийомних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг
міжнародного, національного та місцевого значення.

У березні 2020 року Юрій Голик презентував інтерактивну карта «Національний проект»,
яка візуалізує масштаби Національної програми. Завдяки їй в онлайн-режимі можна
стежити за тим, як реалізується програма[18].

В липні 2020 року Юрій Голик увійшов до Президії Єврейської Конфедерації України[19].

16 листопада 2019 році у видавництві «Фоліо» вийшла в світ книга Юрія Голика
«Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления»
[20]. У ній розповідається про роки його роботи в Дніпропетровській ОДА у команді
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Валентина Резніченка (2015-2019). На позиції радника губернатора Дніпропетровської
області Голик курував розвиток інфраструктурних проектів - будівництво доріг, дитячих
садків, спортивних об'єктів, котелень на альтернативному паливі і т.д. За чотири роки було
реалізовано близько 2000 інфраструктурних проектів[21].

30 листопада у Києві відбулася презентації книги. «Це книга про унікальні події, коли в
барвистий світ держуправління потрапили кілька сильних менеджерів з успішного бізнесу і,
долаючи скепсис оточуючих, хакнули систему, змусивши її продукувати фізично відчутний
результат», - заявив Голик[22].

За чотири роки роботи в Дніпропетровській ОДА Юрій Голик за власні кошти забезпечив
школи, лікарні та інші установи тисячами книг українських видавців.

Надає матеріальну та фінансову підтримку спортивним командам, ветеранам АТО ООС.[23]

Багато читає [24].

Виховує сина.[5]
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Резніченка» (https://ukr.lb.ua/news/2019/11/18/442546_radnik_premiera_golik_napisav_knigu
.html).

22. l Радник прем'єра Голик презентував книгу про те, як бізнесмени хакнули
держуправління на Дніпропетровщині» (https://www.dsnews.ua/society/sovetnik-premera-go
lik-prezentoval-knigu-o-tom-kak-biznesmeny-03122019130900).

23. Юрій Голик (https://ua.112.ua/profiles/yury-holik-2299.html). ua.112.ua (uk-UA). Процитовано
2019-08-07.

24. Ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик: "Ми хакнули систему" (https://zn.u
a/ukr/macrolevel/eksradnik-golovi-dnipropetrovskoyi-oda-yuriy-golik-mi-haknuli-sistemu-317262
_.html). Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly. Процитовано 2020-08-30.



Юрій Голик у Facebook (https://www.facebook.com/y.golyk)
Ексрадник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик: «Ми хакнули систему» (https://dt.
ua/interview/eksradnik-golovi-dnipropetrovskoyi-oda-yuriy-golik-mi-haknuli-sistemu-317262_.ht
ml)
Инклюзивное образование объединяет страну, — Юрий Голик (https://fakty.ua/296058-ink
lyuzivnoe-obrazovanie-obedinyaet-stranu---yurij-golik)
Юрій Голик: за 3,5 року в інфраструктуру Дніпропетровської області вкладено більше
1 млрд євро (https://daily.rbc.ua/ukr/show/yuriy-golik-3-5-goda-infrastrukturu-dnepropetrovsko
y-1548943814.html)
Юрій Голик: Нація, яка читає книги, переможе націю, що дивиться зомбоящик (https://go
rdonua.com/ukr/publications/jurij-golik-natsija-jaka-chitaje-knigi-peremozhe-natsiju-shtho-divitsj
a-zombojashchik-718411.html)
Радник прем'єр-міністра Юрій Голик: "Я даю результат. Завжди" (https://dt.ua/interview/ra
dnik-prem-yer-ministra-yuriy-golik-ya-dayu-rezultat-zavzhdi-333612_.html)
Юрій Голик: "Щороку Укравтодор може і має робити по 4000 кілометрів ідеальних доріг.
Це рівно вдесятеро більше, ніж він робить зараз" (https://censor.net.ua/ua/resonance/3146
632/yuriyi_golyk_schoroku_ukravtodor_moje_i_maye_robyty_po_4000_kilometriv_idealnyh_do
rig_tse_rivno_vdesyatero)
Інтерв'ю з Юрієм Голиком. "Укравтодор - убитая в хлам машина". Главный по дорогам у
Зеленского. Что он решает? (рос.) (https://biz.liga.net/pervye-litsa/transport/interview/ukravto
dor---ubitaya-v-hlam-mashina-glavnyy-po-dorogam-u-zelenskogo-chto-on-reshaet)
"Велике будівництво" почалося вчасно завдяки своєчасному плануванню. Інтерв'ю Юрія
Голика телеканалу "Україна 24" 1 березня 2020 року. (https://www.youtube.com/watch?v=
Lh4tuUQzhn4)
"Велике будівництво" йде за планом. Інтерв'ю Юрія Голика телеканалу "Україна 24" 12
березня 2020 року. (https://www.youtube.com/watch?v=wW3bWWPvZqs&feature=youtu.be&t
=7796)
Координатор "Великого будівництва" Голик представив інтерактивну карту
"Національний проєкт" (https://24tv.ua/koordinator_velikogo_budivnitstva_golik_predstaviv_in
teraktivnu_kartu_natsionalniy_proyekt_n1299689)

Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Голик_Юрій_Юрійович&oldid=31275907
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