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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Титикало Роман Сергійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 68,25
Результати практичного завдання – 50
Загальний результат іспиту – 118,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет внутрішніх справ.

Кар’єра:
2007-т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2018-т.ч. – керуючий Адвокатським бюро “Титикало та партнери”;
2015-т.ч. – депутат, голова комісії з питань регламенту Київської обласної ради;
2015-т.ч. – член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва;
2013-2018 – директор ПП “Юридична фірма “Правовий імунітет”;
2010-2015 – радник з юридичних питань ТОВ “КСП Пожтехніка”;
2000-2010 – директор з юридичних питань ТОВ “Контакт-Інвест”;
2004-2007 – працював у Державній акціонерній компанії “Укрресурси” (заступник начальника управління, в.о.
начальника управління, заступник начальника управління, начальник юридичного управління, головний спеціаліст
юридичного управління);
2003-2004 – головний спеціаліст юридичного відділу Управління державного казначейства у місті Києві;

березень-квітень 2003 – державний виконавець державної виконавчої служби Дарницького управління юстиції у місті
Києві.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2018 роки:
1. Курдалевська Олена Вікторівна (дружина) – з 2007 по 2018 займалася адвокатською діяльністю.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків за 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. Захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті внутрішніх справ МВС України.
2. Згідно з інформацією, яка зазначена в досьє, кандидат з 2016 року є членом політичної партії “Об’єднання Самопоміч”.
3. З 2014 року є керівником Проекту “Правова допомога учасникам АТО” Асоціації правників України, в рамках якої
юристам надається безоплатна допомога учасникам АТО.

