Андрій Футей
Третій віце-президент
(США)
Андрій Футей є Віце-президентом Світового Конґресу
Українців (СКУ) з листопада 2018 р. З вересня 2016 р. він
перебуває на посту Президента Українського
Конґресового Комітету Америки (УККА), що є
найбільшою координаційною надбудовою українських
громад у США та представляє близько двох мільйонів
американців українського походження.
Від червня 2002 року Андрій Футей виконує обов’язки
Почесного консула України в штатах Огайо та Кентуккі.
Його ім’я добре відоме в різних Конґресових комітетах США, оскільки він є
рішучим захисником СКУ, УККА і чинного уряду в Україні та в той же час
представляє інтереси своїх бізнес-клієнтів. Разом з державними
високопосадовцями України він часто відвідує Капітолій та Державний
департамент США.
Андрій Футей також є Президентом компанії Andrew J. Futey & Associates та має
широкий, понад 25-літній досвід у сферах державного управління та проведення
кампаній. Його компанія надає консультації щодо державної політики та
державних відносин, стратегічного планування, державних справи та стратегії
проведення кампаній на міжнародному, федеральному, державному та
місцевому рівнях. Його послугами користувалися штат Огайо, компанії Fortune
500, міжнародні компанії, великі корпорації, малий бізнес, громадські
некомерційні організації, професійні та державні асоціації, а також урядові
структури. Андрій Футей також надає послуги в питаннях стратегії розвитку
політичних кампаній для численних кандидатів на місцевому та федеральному
рівнях, включно з консультаціями для Роба Портмана у справах діяльності
Сенату США. Крім того, Андрій Футей був консультантом під час президентської
кампанії та для численних кандидатів у депутати України. Він успішно
представляв своїх клієнтів на всіх рівнях та з повагою ставився до представників
різних партій.
Після восьми років праці в складі штату колишнього губернатора штату Огайо
Джорджа В. Войновича Андрій Футей допомагав керувати успішною виборчою
кампанією 1998 року Джорджа В. Войновича до сенату. Працюючи в кабінеті
губернатора з червня 1995 року по червень 1998 року, він був виконавчим
помічником губернатора. На цій посаді Андрій Футей був політичним радником
губернатора з безпосереднім контролем кількох державних департаментів у
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рамках кабінету. Він відповідав за реалізацію губернаторської політики та
введення в силу законодавчої програми для кожного з цих державних
департаментів. Андрій Футей також відповідав за управління та контроль над
діяльністю офісів губернатора у справах меншин і багатокультурних і етнічних
питань та у справах ветеранів.
У листопаді 1998 року губернатор Джорджа В. Войнович призначив Андрія Футея
членом Комісії в справах лотереї в Огайо. У 2001 р. він був призначений
губернатором Бобом Тафтом на новий термін та працював заступником голови
Комісії.
У вересні 2018 року Президент України Петро Порошенко нагородив Андрія
Футея орденом “За заслуги” III ступеня.
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