СКЛАД ПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДОВОЇ РАДИ І ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Члени ПРАВЛІННЯ
Роман Кобець, Голова Правління
Доктор Роман Кобець – широковідомий і визнаний фахівець з аналізу та формування державної
політики України. Має значний досвід співпраці з органами державної влади, був радником
комітету ВРУ (2001-2006 рр.), Міністра освіти та науки (2009-2010 рр.), Прем’єр-Міністра України
(2019-2020 рр.), нині – радник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. У
2008-2010 рр. очолював Інформаційний центр незалежного оцінювання, що забезпечував
комунікаційний супровід запровадження в Україні однієї з найуспішніших реформ – зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО). З 2015 по 2018 рік був Директором Європейського інформаційнодослідницького центру при Верховній Раді України.
Роман Васильович є одним із головних авторів Регламенту Кабінету Міністрів України (ред. 2020
року), автором низки методик з аналізу та адвокатування державної політики, її інформаційного
супроводу. Був автором та ментором низки досліджень у сфері публічного здоров’я: ставлення
стейкхолдерів до імунізації, інформаційної кризи довкола «свинячого грипу» 2009 року (H1N1),
створення системи акредитації медичних працівників.
Роман Кобець здобув звання доктора філософії при Академії Наук України у 1996 році, є автором
численних наукових публікацій. З 1995 по 2015 рік працював викладачем Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (кафедри «філософії та релігієзнавства»), а з 2015
року і дотепер є старшим викладачем у Києво-Могилянській школі врядування. Роман Васильович
також викладає в Українському католицькому університеті.
Світлана Антоняк
Новатор у сфері лікування ВІЛ/СНІД в Україні. Сьогодні пані Антоняк займає посаду Завідуючої
відділенням з ВІЛ/СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського АМН
України. Вона володіє чималим досвідом в якості провідного консультанта Альянсу з питань
лікування, закупівель та постачання, а також надає консультації Всеукраїнській Мережі людей, що
живуть з ВІЛ, ВООЗ, ООН та іншим партнерам. Світлана Антоняк відіграла визначну роль у
впровадженні та розширенні лікування СНІДу в Україні, взяла участь у розробці систем навчання
та менторства для медичних спеціалістів у сфері СНІД в Україні та інших країнах регіону. Пані
Світлана також підтримала створення першої громадської організації, що представляє та захищає
права ВІЛ-позитивних людей в Україні. В якості тренера та експерта Світлана Антоняк також
залучена до поточних спроб започаткувати лікування від СНІДу, розвинути немедичний догляд та
підтримати надання послуг, а також зміцнити рух ЛЖВ в інших країнах пострадянського простору.
Також п. Світлана є автором близько 85 наукових робіт з діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу.
Анна Саранг
Одна із засновників та програмний директор Російської мережі зменшення шкоди, що є одним із
основних реципієнтів коштів Глобального Фонду в Російській Федерації. Пані Анна – широковідома
активістка у російській сфері зменшення шкоди з великим досвідом у програмній роботі на рівні
громад, мобілізації спільнот, адвокації та іншим напрямкам роботи. З 1997 року пані Саранг
працює у сфері ВІЛ/СНІДу в Російській Федерації та в інших країнах пострадянського простору.
Вона володіє особливим досвідом роботи у регіоні, який вона отримала під час головування в
Мережі зменшення шкоди у Центральній та Східній Європі з 2003 по 2006 роки. Також у неї є
міжнародна експертиза, отримана, зокрема, у напрямку досліджень у Центрі досліджень

наркотиків та поведінкових моделей, що стосуються здоров'я при Імперіал-коледжі у Великій
Британії.
Андрій Кривокоритов
Генеральний директор компанії Brain Source International, Голова правління «Total HR». Андрій
Кривокоритов є власником і генеральним директором однієї з найбільших HR груп компаній в
Україні. Він почав свій бізнес з нуля і перетворив його на однин з найвідоміших брендів в B2B
сфері в Україні. Андрій володіє хорошими навичками в області маркетингу та стратегії розвитку, а
також сильними лідерськими якостями.
Члени НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Джон Купер, Голова Наглядової Ради
Джон Купер є провідним консультантом з питань охорони здоров’я у Itad, консалтинговій агенції з
питань моніторингу і оцінки, розташованій у Великобританії, та має більш ніж 11-річний досвід
роботи у сфері міжнародного розвитку, працюючи у галузі права з низкою організацій як
приватного, так і неурядового сектору. Протягом п’яти років обіймав посаду керівника команди з
правових питань, управління ризиками та дотримання політик і процедур у Секретаріаті
Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД. До 2015 року Джон також чотири роки обіймав посаду
директора представництва організації Marie Stopes International’s (MSI) в Уганді (більше 300
співробітників та річний оборот $16 млн), а також глобального директора MSI з питань інформації,
стратегії та інновацій. У рамках своєї нинішньої ролі Джон нещодавно виконував функції
заступника керівника команди та керівника проекту з оцінки програми вакцинації Clinton Health
Access Initiative (CHAI) за фінансової підтримки Gates Foundation, а також у поточний момент
здійснює керівництво двома проектами за фінансової підтримки DFID: «Оцінка стратегії DFIDCHAI з формування ринку для доступу до безпечних, ефективних та доступних товарів медичного
призначення» та «Попередження насильства по відношенню до жінок та дівчат через
спорт». Окрім цього, він виступає директором проекту з проведення масштабної комплексної
оцінки багатонаціонального проекту «Підлітки 360» за підтримки Gates Foundation та CIFF,
спрямованого на підвищення рівня використання засобів контрацепції серед дівчат-підлітків.
Вадим Менжулін
У 2005 році Вадим отримав вчений ступінь доцента, а у 2000 році він був старшим стипендіатом
за програмою Фулбрайта в Університеті Гарварда. Він є досвідченим та шанованим науковцем в
історії науки (переважно, психіатрії), психоаналізу та етики. Пан Менжулін видав більше 40 робіт
та монографій, а також займався редагуванням книг із свого наукового напрямку. Вадим працював
старшим науковим співробітником Українського інституту соціальних досліджень, при якому також
очолював Кризовий центр для родин та брав участь у реформуванні державної мережі центрів
соціальної підтримки.
Наталія Саннікова
З 2001 року Наталія працює фінансовим директором Міжнародного фонду «Відродження» (Фонд
Сороса). Вона володіє великим досвідом у сфері управління фінансами та бухгалтерських
стандартів для неприбуткових організацій в Україні. Наталія володіє 20-річним фінансовим
досвідом як у бізнес структурах, так і в громадських організаціях, а також розбирається в
електроніці та створенні систем.
Джеймс Харт
Джеймс – партнер-засновник української юридичної компанії Hillmont Partners, яка спеціалізується
на супроводі судових процесів для корпоративних клієнтів та на злитті і поглинанні компаній. Він
почав свою кар’єру в команді сімейного офісу в АТ «Стандарт Банк» (Standart Bank) у Лондоні, що
надає послуги приватного банківського обслуговування для надзаможних клієнтів (UHNW), у
якості менеджера по роботі з клієнтами в Росії та країнах СНД. З 2011 по 2015 рік він був членом
правління одного з найбільших виробників алкогольної продукції в Росії та країнах СНД. Є членом

Рад Директорів низки європейських компаній. Джеймс отримав освіту в коледжі Ітон, а потім в
Даремському університеті, який він закінчив з відзнакою першого ступеню, спеціальність:
російська та французька мови. Джеймс – кандидат Executive MBA у Лондонській школі бізнесу.
В’ячеслав Чумаков
В’ячеслав є професіоналом в галузі фінансів, має ступінь магістра з економіки, є чинним членом
ACCA та має більше десяти років професійного досвіду. Він здобуває ступінь CFA, успішно
склавши іспит першого рівня. Його солідний досвід на посадах віце-президента, фінансового
директора, менеджера з корпоративної звітності та аудитора в найбільших компаніях та
організаціях, зокрема Альянсу громадського здоров’я, Міжнародних авіалініях України, Anheuserbusch Inbev та PricewaterhouseCoopers, дозволив йому отримати поглибленні знання та досвід в
багатьох фінансових сферах, таких як фінанси, бюджетування, банківська справа, оподаткування,
казначейство, внутрішній контроль та звітність. Не менш важливим є його навички в бізнесплануванні, операційній діяльності, управлінні ІТ, адмініструванні та загальному управлінні.
Вікторія Обозна-Петрова
Вікторія є експертом з організаційного розвитку, управління персоналом та консультантом з
менеджменту з досвідом роботи в неприбутковому та приватному секторах. Вона керує проектами
в області організаційного дизайну, розробки стратегії, розробки систем оплати праці, планів
побудови кар'єри та кар’єрного резерву, управління продуктивністю, систем навчання та розвитку.
Є сертифікованим практиком DISC Thomas. Вікторія має досвід роботи у фірмі KPMG у складі
команди People Services, у МБФ «Альянс громадського здоров'я» як керівник відділу управління
персоналом та директор з організаційного розвитку, входила до складу Комітету з питань етики та
Команди з питань акредитації Альянсу на глобальному рівні. Вона керувала низкою процесів з
реструктуризації, оцінки систем винагороди та компенсацій та переговорів щодо операційних
витрат. На даний час Вікторія є директором з управління персоналом і рекрутингу центру
досліджень і розробки продуктів Ring Ukraine. Ring Ukraine – це команда, яка прагне створювати
ультрасучасні системи інтелектуальної безпеки будинку, яка має офіси в Києві та Львові.
Олександр Перцовський
Олександр Перцовський – управлінець, який має досвід роботи в Америці, Європі, Азії та на
Близькому Сході. Олександр працював 7 років у найбільшій у світі логістичній компанії Deutsche
Post DHL Group. Він керував проектами, спрямованими на підвищення операційної ефективності
різних бізнес-підрозділів по всьому світу та реструктуризацію неефективних напрямків, відповідав
за програми інтеграції після M & A та ініціативи із запуску нових бізнесів. Олександр також
працював із найбільшими клієнтами DP DHL, у тому числі провідними світовими
фармацевтичними фірмами, над перебудовою їх температурно-контрольованих логістичних
мереж та запуском каналів постачання фармапродуктів напряму споживачам. У 2016 році
Олександр повернувся до України для трансформації УКРПОШТИ, одного з найбільших
державних підприємств країни з більш як 73-ма тисячами співробітників і мережею відділень
більше 11 тисяч, де він обійняв посаду головного операційного директора і першого заступника
генерального директора. З того часу державне підприємство було перетворено на акціонерне
товариство з незалежною наглядовою радою, поліпшило загальнонаціональні терміни доставки з
менше 70% до 95% і демонструє щорічне зростання бізнесу більше ніж на 20%, в тому числі
зростання міжнародного бізнесу більше 30%. Олександр має диплом магістра міжнародної
економіки та фінансів Університету Брендайз (США), де він був стипендіатом Фулбрайта.

Члени ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Слава Кушаков
Слава працює в Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД з 2000 року, коли він займав посаду старшого
програмного фахівця, а потім програмного менеджера у Секретаріаті. З січня 2007 року Слава
почав працювати у Києві Регіональним представником та технічним радником в регіоні Східної
Європи та Центральної Азії. Донедавна Слава очолював Раду правління Альянсу громадського
здоров’я, а нещодавно він пішов з цієї позиції під час переходу Альянсу громадського здоров’я в
статус партнерської організації глобальної сім'ї Альянсу. Слава здобув ступінь доктора філософії
(Академія Наук України) та магістра природничих наук (Імперіал коледж, Лондон), а також відіграв
основну роль у розвитку програми Альянсу громадського здоров’я. Слава володіє суттєвим
досвідом роботи з неурядовими організаціями та урядовими інституціями, донорськими агенціями,
освітніми та дослідницькими закладами. Автор більше 15 статей та наукових робіт.
Роман Кобець
Доктор Роман Кобець – широковідомий і визнаний фахівець з аналізу та формування державної
політики України. Має значний досвід співпраці з органами державної влади, був радником
комітету ВРУ (2001-2006 рр.), Міністра освіти та науки (2009-2010 рр.), Прем’єр-Міністра України
(2019-2020 рр.), нині – радник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. У
2008-2010 рр. очолював Інформаційний центр незалежного оцінювання, що забезпечував
комунікаційний супровід запровадження в Україні однієї з найуспішніших реформ – зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО). З 2015 по 2018 рік був Директором Європейського інформаційнодослідницького центру при Верховній Раді України.
Роман Васильович є одним із головних авторів Регламенту Кабінету Міністрів України (ред. 2020
року), автором низки методик з аналізу та адвокатування державної політики, її інформаційного
супроводу. Був автором та ментором низки досліджень у сфері публічного здоров’я: ставлення
стейкхолдерів до імунізації, інформаційної кризи довкола «свинячого грипу» 2009 року (H1N1),
створення системи акредитації медичних працівників.
Роман Кобець здобув звання доктора філософії при Академії Наук України у 1996 році, є автором
численних наукових публікацій. З 1995 по 2015 рік працював викладачем Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (кафедри «філософії та релігієзнавства»), а з 2015
року і дотепер є старшим викладачем у Києво-Могилянській школі врядування. Роман Васильович
також викладає в Українському католицькому університеті.
Джулі Сандерс-Бондаренко
З 1999 року пані Джулі займала посаду директора з корпоративних послуг у Міжнародному Альянсі
з ВІЛ/СНІД, а також сприяла розвитку і росту цієї організації із другорядного гравця на лідера у
сфері ВІЛ/СНІД в Європі. Нещодавно, саме за її ініціативи, було започатковано нову соціальну
одиницю під назвою «Пепал» для розвитку інноваційного партнерства між приватним сектором,
освітянами та неприбутковими організаціями з метою втілення усталених соціальних змін. Пані
Джулі навчалася на економіста у Лондонській шкоді економіки (ступінь магістра природничих наук)
та отримала ступінь магістра в Університеті Кембриджа. У 1990 році вона здобула ступінь магістра
управління бізнесом у міжнародній школі бізнесу ІМБЕДй та є кваліфікованим економістом.

