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Телефон приймальні

Місце прийому м. Київ, проспект Перемоги, 121 а, офіс 220

Часи прийому Остання п’ятниця місяця з 14:00 до 18:00

Фракція Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"

Комісія голова комісії з питань управління комунальною

власністю, приватизації та житлово-комунального

господарства та впровадження енергозберігаючих

технологій

Виконавчий апарат голова комісії. Президія

Титикало Роман Сергійович

Дата народження

21 травня 1982 року. Україна, м. Київ

Біографія

Громадська діяльність:

2004 року член Асоціації правників України, в рамках якої приймає активну участь в її заходах, є головою комітету цивільного права

Асоціації та членом правління Київського відділення Асоціації правників України. 

В період 2007-2011 рік був членом Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України. 

В жовтні 2012 року на установчій конференції адвокатів міста Києва обрано членом Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва. 

З 2007 року є Головою громадської організації «Спілка захисту прав підприємців». 

 

Посилання на сторінки в соціальних мережах: Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001040681625&fref=ts)

Освіта

Київський національний університет внутрішніх справ України

Трудова діяльність

квітень 2003 року - вересень 2004 року Управління державного казначейства у м. Києві, головний спеціаліст юридичного відділ;

вересень 2004 року – квітень 2007 року Державна акціонерна компанія «Укрресурси», від головного спеціаліста до начальника

Управління з правових питань та роботи з боргами; 

вересень 2007 року – серпень 2010 року ТОВ «Контакт-Інвест», директор з юридичних питань; 

серпень 2010 – квітень 2013 - ТОВ «КСП «Пожтехніка», радник директора з правових питань; 

квітень 2013 року - теперішній час - ПП «Адвокатське бюро «Титикало та партнери», директор – адвокат.

Родинний стан

Одружений. Має двох дітей.

Звіт (tytykalo_roman_serhiiovych/zvit.doc)
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Календар подій Київської обласної ради
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Поділитися у соціальних мережах

Контакти

01196, м. Киiв, площа Лесі Українки, 1

(044) 286-83-59 (tel:+380442868359)
Корисні посилання

Президент України (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_prezydenta_ukrainy.html)

Верховна Рада України (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_verkhovnoi_rady_ukrainy.html)

Урядовий портал (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_uriadovoho_portalu.html)

Київська міська рада (/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_kyivskoi_miskoi_rady.html)

Київська обласна державна адміністрація

(/posylannia_na_zovnishni_resursy/posylannia_na_modul_shvydki_posylannia/sait_kyivskoi_oblasnoi_derzhavnoi_administratsii.html)

Підписка на новини

Ваша электронна пошта  підписатись
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