Я,Костецька Юлія Юріївна, народилася, росла, вчилась і живу у м.Києві.
Маю кілька вищих освіт.
Я, мама 2 синів, маю активну життєву позицію, люблю своє місто.
Мене приваблює те, що рідний Київ тепер має такі дієві важілі управління містом, я електронна демократія. Два
роки поспіль я виступаю автором проектів Громадського бюджету.
Особисто для мене, ГБК - це орган справедливості. На мою думку, виключно ті, хто пройшов складний шлях від
автора проекту до реалізації проекту, мають безцінний досвід і командотворення, і співпраці, і власні бачення
вирішення безлічі проблем з якими стикається автор на кожному етапі.
З моєї точки зору, так і не врегульоване питання віднесення проектів до певної тематики, спірність у визначенні
категорійності, портібно досягати консенсусу з усіма гравцями ГБ івносити певні корективи до "Положення про ГБ".
Також, є велика проблема того, що проекти скоро будуть подавати лише на 100 тис. грн. серед малих, або на 1млн.,
в категорії великих, бо так найбільше шансів для виграшу, тим самим середні проекти не матимуть жодного шансу,
а на мою думку це не справедливо, то все ж коефіцієнт при підрахунку голосів має бути відновлений.
Інформаційна політика ГБ, також не мала ніякої ефективності, найбільше роботи проводять автори проектів, може
якісь заохочувальні премії для авторів, бо від креативності, винахідливості, переконливості і ораторської здібності
залежить на 90% доля проекту.
Також, не має зафіксованого у "Положенні" висвітлення процесу заміни статусу у разі його таки реалізації але за
рахунок фінансування не з ГБ з "брав участь" в "реалізовано".
Самим вразливим місцем ГБ, як на мене, є процес голосування. Якщо цього року розробники програмного
забезпечення змогли взяти до уваги минулорічний досвід, та поліпшити і спрстити деякі процеси, то було б на
користь ГБ. Також, не відпрацьований механізм збору голосів під час технічних проблем в системі електронного
голосування, на мою думку можна максимально залучити до цього процесу колл-центри, які зможуть фіксувати
волевиявлення киян.
Щодо організації роботи, то минулі склади ГБК вибудували надійну систему взаємодії з вадою і громадою, які
потрібно лише поглиблювати і розширювати.
https://gb.kyivcity.gov.ua/cabinet/projects
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/60
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/11/show/1063
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/546
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/846
Команда утворилась майже зразу, бо кожний член команди виконував певну роль. З часом, до команди долучились
потужні командні гравці, які могли одночасно здійснювати координацію роботи команди і виконувати взаємо замінні
функції. Наприклад: одні здійснювали інфокомпанію, а інші надавали допомогу у голосуванні, а під фінал
голосування всі ставали "унуверсальними" гравцями. Павло Луцак - це наш гуру з усього, де потрідні глибокі знання
в сфері IT. Дмитро Севелов - також автор проектів, що набрали мінімально необхідну кількість голосів, активний
гравець нашої команди.
Маю,як автор, цікавий досвід реалізації проектів,
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/538 -профінансовано РДА Деснянського району, реалізація травень 2021 та
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/902 -профінансовано РДА Деснянського району, реалізація травень 2021, які "брали участь". Мною боло надано переконливі докази, щодо доцільності реалізації саме цих
проекті, головному розпорчднику коштів і тепер в скарбничці реалізованих проектів я маю не 4, а 6 проектів!
Щодо конфлікту інтересів проектів ГБ - відсутні такі проекти!

