
Біографічна довідка 
Петровська Світлана Юріївна

представника Київського міського благодійного фонду «Інтеграція»
делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради 
при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

Місце народження м. Київ
їисло, місяць і рік народження 06 березня 1965 року

Г ромадянство Громадянка України

Освіта,
науковий ступінь, вчене 

звання

Повна вища, магістр, історик з правом викладання, Київський 
національний університет ім.. Т.Г. Шевченка, 1990 рік, наукового 
ступеню та вченого звання не маю

Зідомості про членство в 
нститутах громадянського 
суспільства

Є одним з засновників і членом Правління Київського міського 
благодійного фонду «Інтеграція» з 1999 року
Починаючи з 2004 року є членом ГО ВГО «Всеукраїнський парламент 
працездатних інвалідів» (до 27.10.2014 року -  ВГО «Всеукраїнська 
профспілка працездатних інвалідів»)
3 15.01.2015 року є головою Відокремленого підрозділу «Дарницька 
місцева (районна в місті Києві) організація Всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата у складі Громадської 
ради,
у разі обрання

Я проживаю в Дарницькому районі міста Києва, починаючи з 1986 року. 
Так сталося, що моє життя і трудова діяльність протягом багатьох років 
спрямовані на захист трудових та соціальних прав осіб з інвалідністю. 
Приймаючи участь в проекті «Безбар'єрна Європа» і документуючи 
побачене, я на власні очі переконалася, як багато робить європейське 
співтовариство для осіб з обмеженими фізичними можливостями, бачила, 
що їхнє життя дійсно є безбар'єрним. Вважаю, що Київ, місто з великим 
європейським майбутнім, також має стати безбар'єрним. Сподіваюся, що 
завдяки зусиллям мешканців Дарницького району, в тому числі -  і моїм, 
наш район стане першим районом Києва, доступним для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями.

Досвід роботи 
у складі громадських рад при 

органах державного 
управління

Досвіду роботи у складі громадських рад при органах державного 
управління не маю

Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій

Почесне звання «Почесний працівник туризму України» (посвідчення № 
171 від 27 жовтня 2009 року), Указом Президента України № 679\2015 
від 03 грудня 2015 року мені було присвоєне почесне звання «Заслужений 
працівник культури України»

Посада та місце основної 
роботи

Пенсіонер за віком (як мати, що виростила дитину-інваліда), на 
громадських засадах очолюю Відокремлений підрозділ «Дарницька 
місцева (районна в місті Києві) організація Всеукраїнської громадської 
організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Контактна інформація:
уиррі(іг>,икг.пеї 1 

контактні телефони: 093-850-13-11: 044-560-95-85; постійно проживаю за
адресою: 02121, м. Київ, вул. Вербицького, буд. 11, кв. 191

Петровська Світлана Юріївна на даний час не є народним депутатом України, посадовою особою 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано Київським міським 
благодійним фондом «Інтеграція» ОЗдравня 2019 року.
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Особистий підпис Петровської С.Ю.

Голова Правління КМБФ «Інтеграція»
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Олійник Т.П.


