
Roman Petyk was born and raised in Philadelphia’s Ukrainian community and has been 
a member of Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union since its founding in 1952.  First 
elected to the Board in 2007, Mr. Petyk was elected Board Chair in 2014. He played a key role 
in relocation of the Henrietta Avenue Branch to the Ukrainian Educational and Cultural Center 
(UECC) and in the establishment of the Somerton Branch. Mr. Petyk is deeply committed to 
ensuring that UKRFCU offers members economical and convenient digital and in-person 
consumer financial services while also supporting our community institutions. He applauds 
the credit union’s success in recruiting new members among our young people and recent 
immigrants.  Mr. Petyk has served in leadership positions at numerous Ukrainian community 

organizations, including service on the Board of Directors of the UECC. Mr. Petyk is Chairman of the Ukrainian Community 
Foundation of Philadelphia and an active life-long member of Plast.
 
Mr. Petyk is a graduate of the University of Pennsylvania and earned his law degree from the Northeastern University 
School of Law. He has been active in numerous legal organizations including the National Association of College and 
University Attorneys (NACUA) and the Higher Education Real Estate Lawyers, an organization he co-founded.  Mr. 
Petyk lectured regularly at legal education seminars sponsored by the Philadelphia Bar Institute, NACUA and other 
organizations.  After working in private practice at Philadelphia’s Pepper Hamilton LLP law firm, in 1994, Mr. Petyk joined 
the Office of the General Counsel at the University of Pennsylvania where he was the transactional attorney responsible 
for major real estate, construction and energy related matters until his retirement at the end of 2020. 

Роман Петик народився і виріс в українській громаді Філадельфії та є членом Кредитівки (Української Федеральної 
Кредитової Кооперативи «Самопоміч») з часу її заснування в 1952 році. Вперше обраний до Дирекції у 2007 році, 
пан Петик очолив її у 2014 році. Він відіграв важливу роль у переміщенні філії з Henrietta Avenue до Українського 
Освітньо-Культурного центру (УОКЦ) та створенні філії в Somerton. Пан Петик глибоко відданий справі розширення 
послуг Кредитівки, щоб забезпечити надання членам Кредитівки (UKRFCU) зручні цифрові та персональні фінансові 
послуги, водночас підтримуючи наші громадські організації. Він вітає успіхи Кредитівки у збільшенню членства 
серед нашої молоді та недавніх емігрантів. Активний член численних українських громадських організацій, 
зокрема, належить до Ради Директорів УОКЦ, а також є головою Української Громадської Фундації Філадельфії та 
постійним активним членом Пласту.

Пан Петик закінчив Університет Пенсильванії (University of Pennsylvania) і отримав диплом з права в Northeastern 
University School of Law. Він працював у численних правових організаціях, серед них - National Association 
of College and University Attorneys (NACUA) і Higher Education Real Estate Lawyers, організація, де він є одним із 
співзасновників. Пан Петик регулярно читав лекції на правових семінарах, які фінансуються Philadelphia Bar 
Institute, NACUA та іншими організаціями. Після закінчення праці в приватній юридичній фірмі Pepper Hamilton 
LLP у Філадельфії пан Петик долучився до офісу генерального юрисконсульта в Університеті штату Пенсильванія 
(Office of the General Counsel at the University of Pennsylvania) як транзакційний адвокат, відповідальний за питання 
нерухомості, будівництва, та енергетики, до свого виходу на пенсію в кінці 2020 року.

The Nomination Committee presents the following Candidates for the 
Board of Directors at the Annual Meeting of UKRFCU on April 28, 2022
Номінаційний комітет пропонує таких кандидатів до Ради Директорів

на загальних річних зборах Кредитівки 28 квітня 2022 року


