
                 

 

 

Автобіографія 

 
Я, Лавицький Михайло Петрович, українець, народився 2 березня 1962 

року в селі Блистова Новгород-Сіверського району Чернігівської області в 

сім’ї колгоспників. 

У 1969 році пішов у перший клас Блистівської восьмирічної школи, яку 

закінчив у 1977 році. У 1977 році переїхав разом з батьками жити в 

Харківську область, Куп’янський район, село Курилівка, де в цьому ж році 

пішов у 9-й клас Подолянської середньої школи. У 1979 році закінчив 

Подолянську середню школу з відзнакою. 

Освіта вища. У 1979 році поступив до Харківського вищого військового 

авіаційного училища льотчиків ім. двічі Героя Радянського Союзу              

С.І. Грицевця, яке закінчив з відзнакою у 1983 році за фахом льотчик-

винищувач. 

З 1983 по 1986 рік проходив службу у Туркестанському військовому 

окрузі, лейтенант, старший лейтенант, займав посаду льотчик, старший 

льотчик. 

З 1986 по 1990 рік проходив службу у Південній групі військ, старший 

лейтенант, капітан, займав посаду старший льотчик, командир авіаційної 

ланки. 

З 1990 по 1992 рік проходив службу у Одеському військовому окрузі, 

капітан, майор, командир авіаційної ланки, заступник командира авіаційної 

ескадрильї. При виконанні службових обов’язків отримав травму, в зв’язку з 

чим у 1992 році був звільнений в запас. За період проходження військової 

служби неодноразово був нагороджений урядовими та державними 

нагородами. 

З 1998 року проживаю в місті Миргороді. 

Приватний підприємець. 

З квітня 2006 року депутат Миргородської міської ради 5 скликання, 

член постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій та 

підприємництва. 

З листопада 2010 року депутат Миргородської міської ради                     

6 скликання член комісії з питань бюджету, інвестицій та підприємництва. 



З листопада 2015 року депутат Миргородської міської ради                      

7 скликання, голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

інвестицій та підприємництва. 

З листопада 2020 року депутат Миргородської міської ради                     

8 скликання, член постійної комісії Миргородської міської ради з питань 

земельних ресурсів, охорони довкілля. 

 

Несудимий. Одружений. Безпартійний. 

Дружина – Світлана Миколаївна 1963 року народження, освіта вища 

педагогічна, фахівець із соціальної роботи. 

Син Максим Михайлович – 1984 року народження, освіта вища 

економічна, головний бухгалтер, одружений, має двох дітей. 

Син Андрій Михайлович – 1987 року народження, освіта вища 

економічна, головний спеціаліст ВЖКГ, неодружений. 

Онук Михайло Максимович – 2011 року народження. 

Онука Катерина Максимівна – 2016 року народження. 

 

 

  

 


