АВТОБІОГРАФІЯ
1. Прізвище

Потрогош

2. Ім’я

Юрій

3. По батькові

Іванович

4. Дата і місце народження
21 квітня 1964 р. , м. Хуст, Україна.
5. Громадянство

Україна

6. Сімейний стан
7. Освіта:

Одружений,
Вища-економічна

1981р. – Хустська школа-інтернат. Середня освіта
зі спеціальністю маляр-штукатур-плиточник.
1983р. – СПТУ №16, м. Ужгород. Спеціальність –
електрогазозварник.
1992 р. – Немишаєвський зоотехнічний
технікум. Спеціальність – зоотехнік, незавершена (4-ри курси);
2003 р. – Харківський фінансово-економічний інститут. Бухгалтерський та податковий облік
(дистанційне навчання).
ХОБІ – фотографія, живопис, живопис на релігійну тематику.
8. Володіння мовами:
Мова
Русинська
Українська
Російська
Угорська

Вміння читати
Вміння говорити
Вміння писати
рідна
рідна
рідна
державна
державна
державна
5
4
4
На початковому
На початковому
На початковому
рівні
рівні
рівні
9. Місце проживання : вул. Зарічна, буд. №23, Закарпатська обл., Україна, 90400,
1. моб. Тел..: +38 0677626560. E-mail: khard-org@ukr.net
2. Безпартійний, Представницький мандат – відсутній, судимості – не маю.
3. Склад сім’ї : Одружений, дружина – Потрогош Ганна Степанівна, приватна підприємниця;
старша донька – Потрогош (Ольховик) Катерина, заміжня, має двох синів – Ігорь і Назар ;
молодша донька – Потрогош (Шотник) Анна, заміжня, має сина - Володимир.
Місце роботи:
Пенсіонер-Інвалід з дитинства ІІ група (кардіо захворювання)
Громадська робота:
1994 р. - Співзасновник Хустського Районного Бізнес Клубу „Клуб ділових людей”. Член ради
клубу;
З квітня 1999 року по 2003 р. - Закарпатський обласний Фонд інвестування об’єктів соціальної
сфери та промисловості – координатор інвестиційних програм в Хустському районі, на
громадських засадах;
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10.04.2002р. - Голова Ради Неприбуткової Громадської Організації «Хустське Агентство
Регіонального Розвитку «Хуст-Європа-Центр».
з 2005р. – заступник голови правління Благодійного фонду «Надія»;
з 01.07.2008 р. по 2015р. – Голова Ради громадського комітету по запобіганню та протидії
корупції в Україні в рамках Проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в
Україні «Гідна Україна».
з 03.07.2008р. - Голова Вуличного комітету «Зарічне»;
з 2010р. – член Товариства Угорської культури Закарпаття «КМКС»;
з 08.02.2011р. – Співзасновник та член Президії Хустської районної неприбуткової громадської
організації творчого об’єднання художників і народних майстрів Хустського району «АРТВишково»;
Професійна діяльність:
• 1987р. – засновник і Голова кооперативу «ФАЕТОН»;
• 1993р. – співзасновник ТОВ «Георгій»;
• 1998р. – співзасновник ТОВ «Золота нива»;
• 2013р. – співзасновник ТОВ «М-УЛЬТІ-ЛЕВЕЛ ІНВЕСТМЕНТ КОМ ЮА».
1. Власник Сертифікату участі ІІІ ступеня в конкурсі Проекта „ Кадровий резерв - Новая
сила України ”, занесений в базу даних кращих спеціалістів регіону - 2001 р.
2. Член комісії по житлових питаннях в Хустській РДА – розпорядження №151 від 8.04.2002р.
3. 25 червня 2002 р. – участь в “Круглому Столі” – Стан та розвиток підприємництва в
Хустському районі”. Виступ та пропозиції ,- філія ВМУРоЛ “Україна”.
1. 27 серпня 2002 р. – учасник заходів “Інформаційний день Європи”.
2. 19-22 вересня 2002 р.- учасник міжнародної виставки-ярмарку “Турєвроцентр - Закарпаття
2002 р. ”.
3. 1 листопада 2002 р. розпорядження голови Хустської РДА № 495. Член комісії сприяння
розвитку туристично-рекреаційної галузі Хустського району.
4. Член комісії з питань реалізації регіональної Програми “Власний дім”, розпорядження № 542
від 29.11.2002 р.
5. 18-20 грудня 2002 р. - учасник семінару з питань особливостей співпраці з грантовими
проектами Європейського Союзу та транскордонного співробітництва в Карпатському
Єврорегіоні.
6.

20-22 січня 2003 р. учасник тренінгу для тренерів м. Ужгород.

7.

29 січня 2003 р.

– член координаційної ради Консорціуму “Академії місцевого

розвитку. Український етап”.
8.

7 лютого 2003 р. – участь у тренінгу “Громадські ініціативи” м. Ужгород.

9.

18-19 лютого 2003 р. – організатор та керівник програми тренінгів “Туризм – пріоритетна
галузь економіки Закарпаття”.

10. 27 лютого 2003 р. – експерт на

зустрічі партнерів по виконанню обласної програми
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розвитку транскордонного співробітництва на 2003 р., м. Мукачів.
11. 20 березня 2003 р. – учасник семінару “Стратегія діяльності Карпатського Фонду”.
12. 26-27 березня 2003 р. – експерт на міжнародному семінарі партнерів та експертів проекту
“Запровадження стратегічного співробітництва у Карпатському регіоні у 2003 – 2011
рр.” м. Мукачеве.
13. 3-5 квітня 2003 р. – організатор та тренер тренінгового навчання “Як розпочати власну
справу”.
14. 10 квітня 2003 р. – організатор та тренер семінару: «стратегія та розвиток “Бізнес -центру”
ХАРР “Хуст-Європа-Центр” – “Сьогодення-майбутнє”.
15. Тренер в проекті: стажування студентів Академії місцевого розвитку – 2003 р.
16. Тренер в проекті: підтримка команд місцевих лідерів громад Карпатського регіону в
Академії місцевого розвитку з 1 травня по 30 червня 2003 р..
17. 8 травня 2003 р. – учасник розширеного засідання координаційної ради з питань розвитку
малого підприємництва.
18. 14 травня 2003 р. проведення курсу лекцій “Розпочинаємо успішний бізнес”, “Трудові
права молоді”, серед студентської молоді ВМУРоЛ “Україна” та Закарпатського
лісотехнікуму.
19. 20-22 травня 2003 р. – учасник міжнародної науково-практичної конференції: “Розвиток
народно господарського комплексу Карпатського регіону”.
20. 22 травня 2003 р. проведення курсу лекцій “Розпочинаємо успішний бізнес”, “Трудові
права молоді”, серед студентської молоді ВМУРоЛ “Україна” та Закарпатський лісотехнікум.
21. 29-30 травня 2003 р. - учасник робочої наради Партнерів та Експертів по проекту
“Запровадження стратегічного співробітництва у Карпатському регіоні у 2003-2011 рр.”,
м. Ужгород.
22. 30 травня 2003 р. – делегат, в м. Мукачево, на восьмій Міжнародній конференції
експедиторів Схід-Захід-Схід.
23. З 1 по 25 червня 2003 р.– тренер навчальної сесії, тренінги(м. Ужгород):
1. Малий та середній бізнес.
2. Лобіювання громадськими організаціями інтересів.
3. Місцеві фонди та кредитні організації.
24. 15-22 червня 2003 р. Керівник групи стажування в Польщі.
28. 27-29 червня 2003 р. – учасник семінару “Громадські організації та лобіювання інтересів
місцевого самоврядування”.
29. Липень 2003 – автор проекту: “Система збору, переробки та утилізації відходів та сміття
на території Хустського району, Закарпатської області” на Всеукраїнському конкурсі.
14 липня 2003 р. – член громадської ради при управлінні з питань розвитку підприємництва
Закарпатської облдержадміністрації.
21 липня 2003 р. – спів організатор громадських слухань “Про видачу ліцензій”.
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7 серпня 2003 р. учасник круглого столу на тему: “ Розвиток малого підприємництва в
Хустському регіоні ”.
03 вересня 2003 р. – нагороджений Закарпатською облдержадміністрацією Почесною
грамотою
20-23 вересня

2003 р. – учасник семінару по проекту “Захистимо Карпати зусиллями

громади”.
3-4 квітня 2004 р.- учасник семінару “Сприяння сталому розвитку громад Карпатського
регіону”.
З квітня по грудень 2004 р. – автор та керівник проекту “Методика та методологія розробки
проектів на залучення коштів за участю на Всеукраїнському конкурсі та від міжнародних
донорських організацій”.
З 13 травня по 11 листопада 2004р. – успішно закінчив навчання, засвідчено Сертифікатом,
програми TACIS Cooperation Bridge 2003” в м. Ніредьгазі, Угорщині.
27-28 червня 2004 р. -

учасник семінару “Розвиток сільського зеленого та екологічного

туризму на базі територіальних громад Карпатського регіону”.
27 серпня 2004 р. – нагороджений Почесною грамотою від Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва.
22-23 серпня 2004 р. – учасник підсумкової зустрічі по проектах “Захистимо Карпати
зусиллями громади” та “Сприяння сталому розвитку місцевих громад гірських районів
Карпатського регіону України”.
18 вересня 2004 р. – член офіційної делегації на дні Добросусідства з Польщею (Волосата Лубна).
З 11 серпня 2004 р. - член ТВК ТВО № 73 на виборах Президента України.
З 09 листопада 2004 року по сьогоднішні день – автор та керівник Проекту «Організація
бюро інформування громадян (БІГ) в м. Хуст» за фінансової підтримки ПРООН в Україні та
МЗС Королівства Нідерландів.
З 10 листопада 2004 р. до 15 травня 2005 р. - член робочої групи в проекті «Вивчення потреб
місцевих громад не газифікованих районів області у паливній деревині».
з 01 грудня 2004 року по сьогодні - Автор та експерт проекту «Громадські слухання –
кампанія захисту вразливих і незахищених груп населення громади м. Хуст»
12-13 лютого 2005р. – учасник семінару: «Доступ до екологічної інформації та участь
громадян у прийнятті рішень», м. Ужгород.
10 березня 2005р. – учасник «Форуму пошуку партнерів» по програмі добросусідства
Угорщини-Словаччини-України, в м. Ніредьгаза, Угорщина.
29-30 квітня 2005р. – делегат Міжнародної конференції: «Закарпаття та його сусіди 2005», м.
Ужгород.
05 травня 2005р. – експерт-доповідач на семінарі «Ліс для людей: потреби місцевого
населення в лісоматеріалах та паливній деревині», автор презентації на тему: «Способи тепло
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збереження та раціональне використання паливної деревини», м. Хуст.
11-12 червня 2005 р. – учасник семінару «Підготовка та проведення кампанії громадянського
представництва».
Автор брошури «Організація і проведення Громадських слухань» - травень 2005р.
01 липня 2006р. по 30 червня 2007 – автор та координатор проекту „Стратегія розвитку та
зайнятості ромської громади Хустщини, Карпатського регіону України”, за фінансової
підтримки Мережі Нідерландських Благодійних Фондів спільно з Карпатським Фондом.
21 березня 2007 р. – власник Сертифікату «Активного учасника розробки «Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року», виданий Канадським інститутом
урбаністики та Закарпатською обласною радою.
З серпня 2007р. по серпень 2009р. – головний партнер з України в проекті „Розвиток
сільського

туризму

на

Марамурушчині,

Закарпатті

та

Ів-Франківщині”

по

програмі

Добросусідсва Україна-Румунія 2004-2006.
З січня 2008р. по грудень 2008р. – головний партнер з України в проекті „Розвиток
транскордонного туризму” по програмі Добросусідсва Україна-Румунія 2004-2006.
З січня 2009 по грудень 2009р.- головний партнер з України в проекті Румунія-Україна
„Менеджмент в сільському господарстві для розвитку економіки Румунії-України ” по програмі
Добросусідсва Україна-Румунія 2004-2006.
8-10 квітня 2010р. – делегат від України на 1 Міжнародному Форумі Самоврядування в м.
Щецин , Польщі.
З червня 2010року – автор та координатор проекту «Ремонт їдалень шкіл №1 і №2
Вишківського мікро регіону з

залученням ресурсів

Міжнародним Фондом «Відродження»

місцевих

громад» фінансованим

в конкурсі «Підтримка груп продовженого дня та

покращення санітарно-побутових умов закладів загальної середньої освіти у районних центрах,
селищах міського типу та селах» по Антикризовій Гуманітарній Програмі.
З лютого 2011р. – голова комісії, з питань соціально-економічного розвитку,
Громадської ради при виконкомі Хустської міськради .
З березня 2011 р. – голова комісії, з питань соціально-економічного розвитку,
Громадської ради при Хустській районній державній адміністрації .
21 серпня 2014р. – делегат Міжнародної конференції в рамках Європейської Програми
«Польща-Білорусь-Україна», Подкарпатське Воєводство, Польща.
25 жовтня 2015р. – кандидат на посаду Хустського міського голови на чергових виборах
депутатів місцевих рад сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.
В травні 2016 р. – автор та подавач заявки на участь міста ХУСТ в V етапі Акції «7 чудес
України», ініціатором і організатором якої є Фонд Миколи Томенка «Рідна країна». В даній
Акції Хуст став лідером серед 21 міст фіналістів.
В першій половині грудня 2016 р. – автор Проекту «Роми для суспільства – суспільство для
ромів. Знай права, пам’ятай історію», що отримав фінансування від МФ «Відродження» за
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РОМСЬКОЮ ПРОГРАМНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ на Конкурсі «Розбудова діалогу для протидії
упередженому ставленню та запобігання дискримінації щодо ромів» і успішно реалізований з
лютого по травень 2017р..
2017р. – успішно закінчив програму тренінгу, що засвідчено Сертифікатом, «Енергетичний
менеджмент».
З 25 вересня по 25 жовтня 2017р. – успішно закінчив навчальний е-курс «Управління
проектами місцевого розвитку-7» , що засвідчено Сертифікатом, (оцінка за курс: 88,84 з 100
максимальних) на е-платформі «Спільнота практик місцевого розвитку udl.despro.org.ua» .
23.11.2017р. – учасник семінару-навчання, що засвідчено Сертифікатом, «Сільський туризм. З
чого починати та як досягти успіху».
з 05.2017р. - член Громадської ради при Хустській РДА, голова комісії з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку, розвитку підприємництва та підвищення рівня інвестиційної
привабливості регіону
19.04.2019р.

Ю.І. Потрогош.
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