Нолутхандо С. Матсіліза
Моніторинг та оцінка муніципального планування
У даній статті розглядаються стратегії моніторингу та оцінки муніципального планування з метою поліпшення
продуктивності муніципалітетів щодо надання послуг та їх розвитку. Уряд апартеїду створив неправомірне місто та
регіональне планування, яке відображає нерівність, з меншими обмеженнями щодо планування розвитку та надання послуг у
більшості міст та селищ. У період після 1994 року, уряд відмовляється від репресивних законів і заохочує переміщення
людей в міста в пошуках кращого життя. Цей крок підвищив попит на основні послуги в сільській та міській місцевостях.
Муніципалітети слід заохочувати застосовувати існуючі стратегії для відстеження своїх планів та приведення їх у
відповідність до муніципальних цільових показників діяльності. Таким чином, у даній статті доведено, що існує
недостатність щодо застосування моніторингу та оцінки муніципальних планів та стратегій, які можуть знизити ризики щодо
досягнення ключових цілей продуктивності на місцях. У статті рекомендовано застосовувати комплексний підхід до
моніторингу та оцінки на основі фактичних даних.
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Нолутхандо С. Матсилиза
Мониторинг и оценка муниципального планирования
В данной статье рассматриваются стратегии мониторинга и оценки муниципального планирования с целью улучшения
производительности муниципалитетов по предоставлению услуг и их развитию. Правительство апартеида создало
неправомерный город и региональное планирование, которое отражает неравенство, с меньшими ограничениями по
планированию развития и предоставления услуг в большинстве городов и поселков. В период после 1994 года,
правительство отказывается от репрессивных законов и поощряет перемещения людей в города в поисках лучшей жизни.
Этот шаг повысил спрос на основные услуги в сельской и городской местностях. Муниципалитеты следует поощрять
применять существующие стратегии для отслеживания своих планов и приведения их в соответствие с муниципальными
целевыми показателями деятельности. Таким образом, в данной статье доказано, что существует недостаточность по
применению мониторинга и оценки муниципальных планов и стратегий, которые могут снизить риски по достижению
ключевых целей производительности на местах. В статье рекомендуется применять комплексный подход к мониторингу и
оценки на основе фактических данных.
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