Автобіографія
Миколаєнко Юрій Іванович
Народився 10 липня 1980 року в селі Кравченки Великобогачанського
району Полтавської області. Громадянин України.
В 1997 році закінчив середню загальноосвітню школу №26 міста
Полтави.
Цього ж року поступив на прокурорський факультет Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2002
році з відзнакою, здобувши першу вищу освіту та кваліфікацію юриста.
З 2002 по 2004 роки навчався на економічному факультеті Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна де здобув другу вищу
економічну освіту, диплом з відзнакою.
В 2016 році вступив до Відокремленого структурного підрозділу
«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури» де в 2019 році отримав диплом магістра та здобув
кваліфікацію інженера-будівельника.
Після закінчення Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, згідно державного розподілу, був направлений на роботу
в органи прокуратури міста Києва.
З лютого 2002 року по травень 2005 року працював на посаді помічника
прокурора Шевченківського району міста Києва, а з травня по серпень 2005
року – на посаді прокурора відділу нагляду за розслідуванням кримінальних
справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури
Київської області.
З вересня 2005 по червень 2006 року займався адвокатською діяльністю.
З червня по липень 2006 року працював головним спеціалістом
Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва
Шевченківської районної у м. Києві ради, а з липня 2006 року до кінця
грудня 2010 року – першим заступником начальника зазначеного управління.
З 2006 по 2010 роки – депутат Шевченківської районної у м. Києві ради
п’ятого скликання.
З липня по вересень 2011 року працював головним спеціалістом
Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної
політики КМДА.
В 2011-2014 роках – адвокат, правозахисник, приватний підприємець.
З серпня по вересень 2014 року працював помічником-консультантом
народного депутата України.
Вересень 2014 року – квітень 2019 року – заступник голови
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

З серпня 2019 до тепер старший партнер адвокатського об’єднання
«Миколаєнко та партнери».
Одружений, дружина – Миколаєнко Галина Костянтинівна 10.05.1982
року народження, приватний підприємець. Разом з дружиною виховуємо
трьох дітей: Нестора і Назара 07.08.2008 року народження та дочку
Маргариту 12.08.2014 року народження.

