
Сабо Олена Сергіївна 

Моб. телефон: 096 16 91 419 

E-mail: olena.sabo.chudinovych@gmail.com    

Сторінка у соціальній мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/elena.chudinovych  

 

Освіта: 

У 2010 році закінчила Здолбунівську ЗОШ I-III ст. №3 з відзнакою. 

Вища освіта. 

У 2015 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет з відзнакою, спеціальність 

«Менеджмент організації», кваліфікаційний рівень спеціаліст. 

У 2014 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет з відзнакою, спеціальність 

«Менеджмент організації», кваліфікаційний рівень бакалавр. 

 

Досвід роботи: 

З червня 2022 року – менеджерка з комунікацій проєкту «Антикорупційний аналіз вступної кампанії 

2022», що реалізується АЮКУ спільно з НАЗК 

Червень 2021 – травень 2022 року – менеджерка з комунікацій проєкту «Антикорупційний 

комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання», що реалізується АЮКУ спільно з НАЗК  

З листопада 2019 року – менеджерка з новинного контенту та розбудови регіональної 

інфоактивності юрклінік Асоціації юридичних клінік України  

З липня 2019 року – громадська радниця у місті Рівне, співзасновниця громадської організації 

«Асоціація громадських радників України» 

Липень 2020 – січень 2021 року – експертка з комунікацій проєкту «Збільшення кількості 

підприємців у Рівненській області шляхом стимулювання передачі технологій та знань із країн, де 

працюють українські працівники» громадської організації «Проскіл» 

Лютий 2020 року – лютий 2021 року – координаторка з комунікацій проєкту Асоціації юридичних 

клінік України «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг» 

Березень – грудень 2019 року – регіональна представниця Лабораторії цифрової безпеки у 

Рівненській області 

Липень 2017 року – грудень 2019 року – інформаційна редакторка – аналітикиня проєкту «Атестація 

депутатів місцевих рад» в Рівненській області 

Травень  – липень 2019 року  – комунікаційниця Громадянської мережі ОПОРА у Рівненській області 

під час спостереження за виборами до Верховної Ради України 

Липень 2018 року – травень 2019 року – експертка з комунікацій проєкту «Залучення громади 

Рівного до впровадження реформ», що реалізувався об’єднанням громадських організацій «Рада 

реформ Рівного». 

Листопад 2018 року – квітень 2019 року – комунікаційниця Громадянської мережі ОПОРА у 

Рівненській області під час спостереження за виборами Президента України 

Липень 2018 року – березень 2019 року – прес-секретарка проєкту «Розробка методології для 

впровадження Дорожньої карти новими громадами через залучення мешканців», який виконувала 

РОО ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» 

Липень 2018 року – січень 2019 року – прес-секретарка проєкту «Практичний курс громадських 

консультацій», який впроваджувалася РОО ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА» у місті Дубно 

Жовтень – грудень 2018 року – керівниця проєкту «Учасницьке бюджетування, як крок до якісних 

змін», що впроваджувалась у місті Костопіль та селищі Гоща 
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Травень – жовтень 2018 року – помічниця з комунікацій проєкту «Відповідальне управління 

громадою», що впроваджувалося Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа 

«ОПОРА». 

Січень - травень 2018 року – менеджерка зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ проєкту «Ефективне 

управління та роль мешканців», що реалізувалася коаліцією «Рада реформ Рівного» (об’єднання 20 

громадських організацій та ініціатив Рівного)  

Грудень 2017 року  – червень 2018 року – регіональна експертка щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів проекту «Доброчесні місцеві депутати» в рамках громадської кампанії 

«Атестація депутатів місцевих рад» в місті Рівне 

Липень 2017 року – березень 2018 року – регіональна координаторка конкурсу «Відкритий виклик» – 

ініціативи Громадянської мережі ОПОРА та TechSoup «Дані міст» у місті Рівне 

Жовтень – грудень 2017 року – керівниця проєкту «Посилення відповідальної участі громадян в 

правлінні містом», що впроваджувалась Громадянською мережею ОПОРА у містах Здолбунів, Дубно 

та Вараш 

Вересень – жовтень 2017 року – регіональна прес-секретарка виборчих програм Громадянської 

мережі ОПОРА десяти областей України  

Травень 2015 року – жовтень 2017 року – регіональна прес-секретарка житлово-комунальних та 

енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА у містах Рівне, Луцьк та Львів в рамках 

проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». 

Серпень – жовтень 2015 року – прес-секретарка виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА у 

Рівненській області. 

 

Стажування: 

20 – 25 серпня 2018 року – Літній виборчий табір ISFED (м. Кварелі, Грузія). Включав три блоки: 

довготермінове спостереженя, лобіювання у структурах ЄС, розробка стратегій комунікації.  

Жовтень 2016 року – стажування у Європарламенті та інших інституціях міста Брюссель, Бельгія.  

 

Тренінги: 

Березень – червень 2020 року – тренінг «Інструменти контент – маркетингу для громадських 

організацій», організований WebPromo Expert 

14 вересня 2018 року – навчальний семінар – тренінг «Правові основи для онлайн-ЗМІ», 

організований ГО « Платформа прав людини» (м. Львів) 

4-5 вересня 2018 року – дводенний тренінг в рамках програми «Активні громадяни» від Британської 

ради (м. Рівне)  

19-21 липня 2018 року -  навчальна програма «Школа організаційного розвитку».  

4 травня – 17 червня 2018 року – навчальна програма «Академія громадянина», що включала три 

сесії семінарів, організований Міжнародним Республіканським Інститутом за підтримки USAID.  

28 березня 2018 року – одноденний тренінг «Діалог як ефективний підхід у залученні до прийняття 

рішень.  

13-15 березня 2018 року – «Школа відповідальної участі» в рамках проекту «Підтримка реформи 

децентралізації в Україні» (м. Вінниця)  

3 березня 2018 року – одноденний тренінг «Кращі практики копірайтингу від Дениса Каплунова» (м. 

Рівне) 

6-8 березня 2018 року – Стратегічне планування об’єднаних територіальних громад. Тренер – Василь 

Кашевський (м. Рівне) 

23-25 квітня 2017 року - Весняна виборча школа «Election Camp-2017» (м. Київ) 



25-29 березня 2016 року – Весняна виборча школа «Election Camp-2016» у Кривому році. 

23-28 липня 2015 року – Літня школа з виборів «Election Camp-2015», організована Громадянською 

мережею ОПОРА (місто Київ). 

13-31 травня 2015 року – Вечірня медіа-школа «Точка ОПОРИ».  

 

Членство у громадських об’єднаннях: 

З листопада 2019 року – менеджерка з комунікацій громадської організації «Асоціацію юридичних 

клінік України» 

Вересень 2019 року – співзасновниця громадської організації «Асоціація громадських радників 

України» 

Травень 2019 року – співзасновниця громадської організації «Проскіл» 

Cічень 2018 року – січень 2020 року  – керівниця прес-служби коаліції громадських організацій «Рада 

реформ Рівного», що об’єднує 17 громадських організацій та 3 громадські ініціативи.  

Квітень 2015 року – грудень 2019 року  – керівниця прес-служби Рівненської обласної організації 

Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «ОПОРА» 

Жовтень 2015 року – грудень 2019 року – керівниця прес-служби громадської організації 

«Інформаційно-освітній простір «InfoHub»  


