
 

Замовник 
Річний план державних 

закупівель 2015 - 2016 р. 

Зміни до річного плану 

державних закупівель 

Тернопільська міська рада 

від 28.11.2014 року №33 

від 18.02.2015 року №4 

(додаток) 

від 28.09.2015 року №19 

(додаток) 

від 16.10.2015 року №20 

(додаток) 

від 25.11.2015 року №23 

(додаток) 

від 30.11.2015 року №25 

від 13.01.2016 року №3 

від 13.01.2016 року №3 

(додаток) 

від 12.12.2014 року №37 

від 18.02.2015 року №4 

від 16.03.2015 року №6 

від 16.03.2015 року №6 

(додаток) 

від 05.06.2015 року №16 

від 05.06.2015 року №16 

(додаток) 

від 16.10.2015 року №20 

від 10.02.2016 року №6 

від 23.03.2016 року №12 

від 23.03.2016 року №12 

(додаток) 

від 12.05.2016 року №27  

від 12.05.2016 року №27 

(додаток) 

від 29.06.2016 року №29 

від 29.06.2016 року №29 

(додаток) 

Управління соціальної політики 

від 25.12.2014 року №1 

від 20.02.2015 року №8 

(додаток) 

від 12.03.2015 року №9 

(додаток) 

від 18.01.2016 року №1 

(додаток) 

від 27.05.2015 року №16 

(додаток) 

КП "Тернопільміськсвітло" 

від 30.12.2014 року №22 

від 28.01.2016 року №1 

від 12.10.2016 року №3 

від 12.10.2016 року №3 

(додаток) 

від 08.06.2015 року №5 

від 03.08.2015 року №10 

від 25.08.2015 року №12 

від 02.09.2015 року №14 

від 24.09.2015 року №19 

від 16.05.2016 року №7 

від 21.10.2016 року №6 

КЗ «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №2» 

від 11.12.2014 року №2 

від 11.12.2014 року №2 

(додаток) 

  

КЗ «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №1» 

від 17.03.2015 року №23 

(додаток) 

від 14.12.2015 року №24 

  

КЗ «Дитячо-юнацька спортивна 

школа з греко-римської боротьби» 

від 25.12.2014 року №1 

від 24.12.2014 року №1 

(додаток) 

від 13.01.2016 року №1 

  

Управління культури і мистецтв 
від 01.12.2014 року №11 

від 14.12.2015 року №21 

від 12.03.2015 року №15 

від 30.06.2015 року №16 (з 

додатком) 

від 10.08.2015 року №20 

Палац культури «Березіль» ім. Леся 

Курбаса 

від 28.11.2014 року №1 

від 18.12.2015 року №1 

від 29.08.2016 року №2 

ід 16.12.2014 року №4 

від 13.03.2015 року №12 

(додаток) 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_MR_15_281114_33.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plam_15_TMR_18.02.15_4_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plam_15_TMR_28.09.15_19_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMR_161015_20_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMR_251115_23_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMR_301115_25.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMR_130116_3.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMR_130116_3_dod.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnuj%20plan%20zakypivel_TMR_11.12.14_37.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plam_15_TMR_18.02.15_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_160315_6.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_160315_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_160315_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_050615_16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_050615_16_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMR_050615_16_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMR_161015_20.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_100216_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_230316_12.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_230316_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_230316_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_120516_27.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_120516_27_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_290616_29.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMR_290616_29_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_USP_15_251214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plan_USP_20.02.15_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_USP_120315_9.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_USP_16_18.01.16_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_USP_270515_16_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_svitlo_15_301214_22.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyi_plan_TMS_280116_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_svitlo_16_121016_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_svitlo_16_121016_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_15_180615_5.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_15_030815_10.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_15_250815_12.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_15_020915_14.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_15_240915_19.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_16_160516_7.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_svitlo_16_211016_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_klijssh_2_15_111214_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_ssh_2_15_111214_2.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_klijssh_1_15_170315_23_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_klijssh_1_16_141215_24.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_DIUSSH_GRB_15_251214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_DIUSSH_GRB_15_241214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_DIUSSH_GRB_16_130116_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_kyltyra_15_01.12.14_11.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UKIM_141215_21.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UKIM_120315_15.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UKIM_300615_16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UKIM_100815_20.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/Richnuj_plan_zakypivel_berezil_15_28.11.13_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_berezil_181215_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_berezil_290816_2.pdf.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Rishennia_sesiii/zminy_Richnuj_plan_zakypivel_berezil_15_16.12.14_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_berezil_130315_12.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_berezil_130315_12.pdf


(додаток) від 12.07.2016 року №15 

(додаток) 

від 30.08.2016 року №3 

(додаток) 

від 07.09.2016 року №4 

(додаток) 

від 12.09.2016 року №5 

(додаток) 

від 30.09.2016 року №6 

(додаток) 

від 23.11.2016 року №4 

(додаток) 

від 07.12.2016 року №6 

(додаток) 

від 07.12.2016 року №6 

(додаток) 

від 23.12.2016 року №8 

(додаток) 

Тернопільська комунальна міська 

лікарня №2 

від 15.12.2014 року №1/РП 

2015 рік (додаток) 

від 18.12.2015 року №1 

від 02.02.2016 року №3 

(додаток) 

від 17.02.2015 року №1/зрп 

від 24.09.2015 року №2/зрп 

від 12.01.2016 року №2/зрп 

від 01.02.2016 року №2/зрп 

від 11.04.2016 року №3/зрп 

від 11.05.2016 року №4/зрп 

від 18.07.2016 року №5/зрп 

Тернопільська міська комунальна 

лікарня швидкої допомоги 

від 15.12.2014 року №24 

від 05.02.2015 року №1 

(додаток) 

від 23.12.2015 року №1 

від 23.03.2016 року №23 

(додаток) 

від 05.02.2015 року №1 

від 14.04.2015 року №9 

від 17.08.2015 року №16 

від 29.12.2015 року №4 

Тернопільська міська комунальна 

лікарня №3 

від 23.12.2014 року №12 

від 03.03.2015 року №3 

(додаток) 

від 30.12.2015 року №12 

від 02.03.2016 року №10 

(додаток) 

від 24.09.2015 року №4 

від 12.01.2016 року №3 

Управління освіти і науки 

від 18.11.2014 року №52 

від 31.03.2015 року №17 

(додаток) 

від 27.11.2015 року №66 

від 15.12.2014 року №56 

від 17.12.2014 року №57 

від 06.01.2015 року №1 

від 25.02.2015 року №10 

від 13.03.2015 року №14 

від 02.04.2015 року №18 

від 14.05.2015 року №23 

від 09.06.2015 року №27 

від 24.06.2015 року №32 

від 28.06.2015 року №39 

від 29.06.2015 року №40 

від 01.09.2015 року №45 

від 07.09.2015 року №46 

від 26.11.2015 року №65 

(додаток) 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №23 

від 27.11.2014 року №9 

від 26.03.2015 року №5 
від 10.02.2015 року №4 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_120716_15_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_120716_15_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_300816_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_300816_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_070916_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_070916_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_120916_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_120916_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_300916_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_300916_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_231116_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_231116_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_071216_6_d.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_071216_6_d.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_071216_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_071216_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_231216_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_berezil_231216_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TKML_15_151214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_TKLM_2_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKL2_181215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKL2_020216_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_TKLM_2_170215_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TKLM_2_240915_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL2_120116_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL2_010216_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL2_110416_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL2_110516_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL2_180716_5.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TMKLShD_15_151214_24.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMKLSHD_050215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKLSHD_231215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKLSHD_230316_23_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMKLSHD_050215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMKLSHD_140415_9.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan15_TMKLSHD_170815_16.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKLSHD_291215_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_tmkl_3_15_231214_12.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMKL3_110315_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL3_301215_12.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMKL3_020316_10.doc.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TMKL3_240915_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMKL3_120116_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/Richnuj_plan_zakypivel_osvinal_15_18.11.14_52.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_UOIN_310315_17_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UOIN_271115_66_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnuj%20plan%20zakypivel_15_UOiN_15.12.14_56.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_UOiN_060115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_UOiN_060115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_250215_10.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_250215_10.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_130315_14.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_020415_18.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_140515_23.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_090615_27.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_240615_32.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_280715_39.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_290715_40.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_010915_45.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_070915_46.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_261115_65_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_UOIN_261115_65_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_23_15_271114_9.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh23_260315_5.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh23_100215_4.doc


(додаток) 

від 15.12.2015 року №6 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №19 

від 21.11.2014 року №4 

від 30.03.2016 року №5 

(додаток) 

від 25.11.2014 року №8 

від 28.11.2014 року №11 

Тернопільська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

від 28.11.2014 року №1 

від 22.01.2015 року №7 

(додаток) 

від 16.03.2015 року №1 

(додаток) 

від 11.12.2015 року №1 

від 02.02.2016 року №3 

(додаток) 

від 08.12.2014 року №2 

від 16.03.2015 року №1 

(додаток) 

від 15.12.2015 року №2 

від 18.01.2016 року №3 

(додаток) 

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – медичний ліцей №15» 

від 27.01.2015 року №5 

(додаток) 

від 24.12.2015 року №1 

від 15.03.2016 року №1 

(додаток) 

від 08.12.2014 року №1 

від 27.01.2015 року №4 

Тернопільська спеціальна 

загальноосвітня школа 

від 05.12.2014 року №1 

від 05.12.2014 року №1 

(додаток) 

від 24.12.2014 року №6 

від 30.01.2015 року №8 

КЗ «Школа народних ремесел» від 08.12.2-14 року №4   

ТНВК «Загальноосвітня школа I – 

III ступенів-економічний ліцей №9 

імені Іванни Блажкевич» 

від 11.12.2014 року №1 

від 27.03.2015 року №11 

(додаток) 

від 13.01.2016 року №1 

  

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №20 

від 10.12.2014 року №2 

від 17.02.2015 року №14 

від 17.02.2015 року №14 

(додаток) 

від 10.12.2015 року №2 

від 28.03.2016 року №9 

(додаток) 

від 04.01.2017 року №7 

від 05.01.2015 року №8 

від 08.06.2016 року №10 

(додаток) 

Тернопільська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

від 12.12.2014 року №1   

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 

від 16.12.2014 року №3 

від 16.12.2014 року №3 

(додаток) 

від 17.02.2015 року №9 

(додаток) 

від 03.02.2015 року №7 

від 03.02.2015 року №7 

(додаток) 

від 31.03.2015 року №10 

(додаток) 

ТНВК «Школа-колегіум Патріарха 

Йосифа Сліпого» 

від 15.12.2014 року №1 

від 20.01.2015 року №10 

(додаток) 

від 12.02.2015 року №12 

(додаток) 

від 01.04.2015 року №13 

(додаток) 

від 17.07.2015 року №11 

(додаток) 

від 01.10.2015 року №16 

(додаток) 

від 12.02.2015 року №11 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh23_151215_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_19_15_211114_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_19_300316_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_zminu_sh_19_15_251114_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_zminu_sh_19_15_281114_11.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_3_15_281114_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_sh_3_220115_7_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_15_ssh_3_160315_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_ssh_3_111215_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_ssh_3_020216_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_sh_3_15_081214_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zmuny_ricnyj_plan_15_ssh_3_160315_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zmuny_ricnyj_plan_15_ssh_3_160315_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zmuny_ricnyj_plan_16_ssh_3_151215_2_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zmuny_ricnyj_plan_16_ssh_3_180116_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zmuny_ricnyj_plan_16_ssh_3_180116_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_15_270115_5.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_15_241215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_15_150316_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_15_081213_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_15_270115_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_ttsh_051214_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_ttsh_051214_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_ttsh_051214_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_ttsh_241214_6.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_ttsh_300115_8.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_shnr_15_08.12.14_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_9_15_111214.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_1sh_9_270315_11_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyi_plan_16_TNVK_9_130116_1rp.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_20_15_101214_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_20_170215_14.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_20_170215_14_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sh_20_15_101214_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_20_280316_9_dod.doc.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_17_sh_20_040117_7.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_sh_20_15_050115_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_20_080616_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_20_080616_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_7_15_121214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_2_15_161214_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_2_15_161214_3.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sh_2_15_170215_9.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_sh_2_030215_7.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_sh_2_030215_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_2_310315_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_tnvk_skk_15_151214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TNVK_ShPJS_200115_10.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_TNVK_ShPJS_120215_12.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_PJS_010415_13_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_PJS_170715_11_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_PJS_011015_16_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_TNVK_ShPJS_120215_11.pdf


Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №16 імені 

Володимира Левицького 

від 11.12.2014 року №1 

від 18.03.2015 року №9 

(додаток) 

від 23.12.2015 року №10 

від 18.03.2015 року №9 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №14 імені 

Б.Лепкого 

від 19.12.2014 року №1 

від 16.03.2015 року №5 

(додаток) 

від 24.12.2015 року №1 

від 09.03.2015 року №5 

(додаток) 

від 17.03.2015 року №6 

(додаток) 

від 25.03.2015 року №7 

(додаток) 

  

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №30 
від 28.11.2014 року №1   

Тернопільська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

від 16.12.2014 року №2 від 10.03.2015 року №6 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №10 
від 15.12.2014 року №1Р/П   

ТНВК «Школи-ліцей №6 ім. 

Н.Яремчука» 
від 19.12.2014 року №1   

Тернопільська класична гімназія 

від 22.12.2014 року №13 

від 09.02.2015 року №5 

(додаток) 

від 16.03.2015 року №8 

(додаток) 

від 02.03.2015 року №7 

від 02.03.2015 року №7 

(додаток) 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 

від 25.12.2014 року №13 

від 30.12.2014 року №19 

(додаток) 

від 30.12.2014 року №19-а 

(додаток) 

від 23.01.2015 року №6 

(додаток) 

від 09.02.2015 року №8 

(додаток) 

від 15.04.2015 року №9 

(додаток) 

від 22.01.2016 року №1 

від 10.03.2016 року №7 

(додаток) 

від 20.09.2016 року №4 

(додаток) 

від 03.10.2016 року №5 

(додаток) 

від 31.10.2016 року №7 

(додаток) 

від 03.11.2016 року №8 

(додаток) 

від 09.11.2016 року №9 

(додаток) 

від 22.11.2016 року №10 

(додаток) 

від 20.01.2015 року №7 

від 01.09.2016 року №2 

(додаток) 

від 13.09.2016 року №3 

(додаток) 

від 07.10.2016 року №6 

(додаток) 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_16_15_111214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_16_180315_9_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_16_231215_10.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_16_180315_9.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_14_15_191214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_14_160315_5.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_14_241215_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_14_090316_5.pdf.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_14_170316_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_14_250316_7_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_30_15_281114_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_5_15_161214_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_ssh_5_100315_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_10_15_151214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_6_15_191214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_kg_15_221214_13.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_TKG_15_090215_5.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_ricnyj_plan_15_TKG_160315_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_ricnyj_plan_15_TKG_160315_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_ricnyj_plan_15_TKG_020315_7.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_ricnyj_plan_15_TKG_020315_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_sh_4_15_251214_13.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/Drichnyj_plan_sh_4_14_301214_19.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sh_4_15_301214_19a.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_4_230115_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_15_sh4_090215_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_15_sh4_150415_9_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_220116_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_100316_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_4_200916_4_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_031016_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_311016_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_031116_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_091116_9_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_4_221116_10_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_sh_4_200115_7.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_010916_2_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_010916_2_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_130916_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_130916_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_071016_6_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_4_071016_6_dod.doc


від 30.12.2016 року №14 

(додаток) 

Тернопільська спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня 

повного дня з поглибленим 

вивченням основ економіки 

від 24.12.2014 року №1 

(додаток) 

від 13.01.15 року (додаток) 

від 21.12.2015 року №1 

  

КЗ «Станція юних техніків» 

від 22.12.2014 року №1 

від 22.12.2014 року №1 

(додаток) 

від 22.12.2015 року №1 

від 22.12.2015 року №1 

(додаток) 

від 25.05.2015 року №4 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №27 

від 23.12.2014 року №5 

від 23.12.2014 року №5 

(додаток) 

від 04.01.2016 року №1 

від 16.02.2015 року №3 

від 16.02.2015 року №3 

(додаток) 

Тернопільська Українська гімназія 

ім.І.Франка 
від 15.12.2014 року №1   

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №26 

від 26.12.2014 року №8 

від 26.12.2014 року №8 

(додаток) 

від 04.01.2016 року №1 

від 29.01.2016 року №4 

від 27.02.2015 року №8 

від 27.02.2015 року №8 

(додаток) 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №13 

від 05.01.2015 року №1 

від 05.01.2015 року №1 

(додаток) 

від 30.09.2015 року №1 

від 25.12.2015 року №1 

від 13.01.2016 року №1 

(додаток) 

від 17.03.2015 року №8 

від 17.03.2015 року №8 

(додаток) 

від 13.01.2016 року №1  

від 22.04.2016 року №6 

(додаток) 

від 18.05.2016 року №7 

(додаток) 

від 07.07.2016 року №8 

(додаток) 

від 08.09.2016 року №1  

від 19.09.2016 року №2 

(додаток) 

від 03.11.2016 року №3 

(додаток) 

від 05.12.2016 року №6 

(додаток) 

від 27.12.2016 року №7 

(додаток) 

Тернопільська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №17 імені 

Володимира Вихруща з 

поглибленим вивченням іноземних 

мов 

від 29.12.2014 року №1 

від 04.02.2015 року №8 

(додаток) 

від 29.12.2015 року №1 

від 25.03.2016 року №8 

(додаток) 

  

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №18 

від 25.12.2014 року №1 

від 31.12.2014 року (додаток) 

від 16.03.2015 року (додаток) 

від 25.12.2015 року №510 

від 10.02.2016 року №7 

(додаток) 

  

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_16_sh4_301216_14_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_15_241214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_15_15_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sh_e_16_211215_1.doc.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_siut_15_221214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_siut_15_2_221214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_siut_16_221215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_siut_16_221215_01_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_siut_16_221215_01_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_ricnyj_plan_15_SUT_250515_4.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_27_15_231214_5.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_27_231214_5_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_shl_27_040116_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_27_160215_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_27_160215_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_27_160215_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_1_151214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_26_261214_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_26_261214_8_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_26_04.01.16_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/plan_16_sh_26_29.01.16_4.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_26_27.02.15_8.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_26_27.02.15_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_26_27.02.15_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_13_050115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_13_050115_1_02.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_shl_13_300915_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_shl_13_251215_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_shl_13_130116_1_dod.pdf.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_shl_13_170315_8.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_shl_13_170315_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_shl_13_170315_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_130116_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_220416_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_220416_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_180516_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_180516_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_070716_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_070716_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_shl_13_080916_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_190916_2.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_190916_2.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_031116_3.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_031116_3.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_051216_6.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_051216_6.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_271216_7.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_sh_13_271216_7.dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_sh_17_291214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sh_17_15_040215_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/Richnyi_plan_16_tssh_17_291215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/Richnyi_plan_16_tssh_17_250316_8_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_18_251214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_sh_18_311214.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_18_160315.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_18_251215_510.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_18_100216_7.pdf


від 23.12.2016 року №6 

(додаток) 

від 26.12.2016 року №7 

(додаток) 

Тернопільська міська комунальна 

стоматологічна поліклініка 

від 15.01.2015 року №1 

від 26.01.2016 року 
  

Комунальний заклад Тернопільської 

міської ради «Центр творчості дітей 

та юнацтва» 

від 13.01.2015 року №1 

від 13.01.2015 року №1 

(додаток) 

від 25.02.2015 року №6 

(додаток) 

від 23.12.2015 року №21 

від 21.03.2016 року №6 

(додаток) 

від 25.02.2015 року №6 

від 10.02.2016 року №4 

від 10.02.2016 року №4 

(додаток) 

від 29.12.2016 року №41 

(додаток) 

Тернопільський технічний ліцей 

від 15.01.2015 року №1 

від 15.01.2015 року №1 

(додаток) 

від 24.12.2015 року №1 

від 17.03.2015 року №5 

(додаток) 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №28 

від 12.01.2015 року №10.1 

від 12.01.2015 року №10.1 

(додаток) 

  

ТМКЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 
від 20.01.2015 року №1 від 07.05.2015 року №1 

Тернопільський міський 

територіальний центр соціального 

обслуговування населення 

від 20.01.2015 року №1 

від 03.02.2015 року №6 

(додаток) 

від 22.12.2015 року №14 

(додаток) 

від 18.01.2016 року №1 

(додаток) 

від 30.09.2015 року №12 

(додаток) 

від 19.02.2016 року №2 

(додаток) 

від 01.06.2016 року №3 

(додаток) 

від 13.09.2016 року №3 

(додаток) 

від 25.10.2016 року №5 

(додаток) 

від 15.12.2016 року №6 

(додаток) 

Тернопільська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №29 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

від 21.01.2015 року №1 

від 21.01.2015 року №1 

(додаток) 

від 26.01.2015 року №3 

Управління житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

екології 

від 22.01.2015 року №42 

від 13.03.2015 року №52 

(додаток) 

від 31.03.2016 року №7/16 

від 06.09.2016 року №1 

(додаток) 

від 25.10.2016 року №8 

від 17.02.2015 року №46 

від 03.03.2015 року №50 

від 10.03.2015 року №51 

від 23.03.2015 року №54 

від 26.03.2015 року №55 

від 07.04.2015 року №56 

від 16.04.2015 року №62 

від 29.04.2015 року №64 

від 12.05.2015 року №65 

від 21.05.2015 року №67 

від 25.05.2015 року №68 

від 02.06.2015 року №70 

від 12.06.2015 року №72 

від 27.11.2015 року №78 

від 06.04.2016 року №8/16 

від 08.04.2016 року №9/16 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_18_231216_6.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_18_261216_7.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sp_150115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_sp_260116.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_KZ_CTDtaJ_130115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_KZ_CTDtaJ_130115_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plan_15_CTDtaJ_250215_6.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyi_plan_16_CTDtaIU_231215_21.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_CTDtaJ_210316_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_15_CTDtaJ_250215_6.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_16_CTDtaJ_100216_4.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_16_CTDtaJ_100216_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_16_CTDtaJ_100216_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyi_plan_16_CTDtaIU_291216_41_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyi_plan_16_CTDtaIU_291216_41_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TTL_150115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TTL_150115_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TTL_241215_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TTL_170315_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_TTL_170315_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_sh_28_120115_10.1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_sh_28_120115_10.1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TMKZ_CPMSD_200115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_TMKZ_CPMSD_070515_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TMTCSON_200115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMTCSON_030215_6.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMTCSON_221215_14_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnui_plan_TMTCSON_16_180116_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnui_plan_TMTCSON_16_180116_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMTCSON_300915_12_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TMTCSON_300915_12_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_190216_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_190216_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_010616_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_010616_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_130916_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_130916_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_251016_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_251016_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_151216_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnui_plan_TMTCSON_16_151216_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_29_210115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_29_210115_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_sh_29_260115_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/Richnyj_plan_UJKG_15_220115_42.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_UJFG_130315_52_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_310316_7.16.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UJFG_060915_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UJKG_251016_8.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJFG_170215_46.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_030315_50.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJFG_100315_51.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJFG_230315_54.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_260315_55.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJFG_070415_56.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_160415_62.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_290415_64.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_120515_65.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_210515_67.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_250515_68.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_020615_70.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJKG_120615_72.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_UJFG_271115_78.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_060416_8.16.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_080416_9.16.doc


від 28.04.2016 року №10/16 

від 25.05.2016 року №17/16 

від 07.06.2016 року №21/16 

від 26.07.2016 року №26/16 

від 28.07.2016 року №27/16 

від 09.09.2016 року №2 

(додаток) 

від 13.09.2016 року №3 

(додаток) 

від 28.09.2016 року №4 

(додаток) 

від 29.09.2016 року №5 

(додаток) 

від 06.10.2016 року №6 

(додаток) 

від 19.10.2016 року №7 

(додаток) 

від 26.10.2016 року №9 

(додаток) 

від 03.11.2016 року №10 

(додаток) 

від 04.11.2016 року №11  

від 09.11.2016 року №12 

(додаток) 

від 15.11.2016 року №14  

(додаток) 

від 17.11.2016 року №15 

від 21.11.2016 року 

№16 (додаток) 

від 29.11.2016 року №19 

від 05.12.2016 року №20 

(додаток) 

від 15.12.2016 року №21 

(додаток) 

від 15.12.2016 року №22 

від 20.12.2016 року №26 

(додаток) 

від 23.12.2016 року №27 

(додаток) 

Тернопільська спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня 

повного дня з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

від 25.12.2014 року №1 

від 19.02.2015 року №10 

(додаток) 

від 21.12.2015 року №1 

від 25.03.2015 року №7 

(додаток) 

від 24.02.2015 року №11 

від 29.12.2015 року №5 

(додаток) 

від 06.06.2016 року №10 

(додаток) 

Спеціалізоване комунальне 

підприєство «Ритуальна служба» 

від 30.01.2015 року №1 

від 24.03.2015 року №17 

(додаток) 

від 30.06.2015 року №30 

(додаток) 

від 30.09.2015 року №32 

(додаток) 

від 24.03.2015 року №17 

КП «Тернопільелектротранс» від 19.11.2015 року №44/15 
від 29.01.2015 року №1/15 

від 03.02.2015 року №4/15 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_280416_10.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_250516_17.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_070616_21.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_260716_26.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_280716_27.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_090916_2_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_090916_2_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_130916_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_130916_3_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_280916_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_280916_4_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_29092016_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_29092016_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_061016_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_061016_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_191016_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_191016_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_261016_9_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_261016_9_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_031116_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_031116_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_041116_11.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_091116_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_091116_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_151116_14_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_151116_14_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_171116_15.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_211116_16_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_211116_16_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_291116_19.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_051216_20_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_151216_21_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_151216_22.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_201216_26_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_231216_27_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_UJKG_231216_27_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_ssh_251214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_tssh_29.02.15_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_ssh_211215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_tssh_25.03.16_7_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_tssh_24.02.15_11.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_ssh_15_291215_5_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_ssh_15_291215_5_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_tssh_06.06.16_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_tssh_06.06.16_10_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_SKP_RS_300115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plan_SKP_RS_240315_17_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plan_SKP_RS_300615_30_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/rachnyj_plan_SKP_RS_300915_32_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_SKP_RS_240315_17.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_KP_TET_16_191115_44.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_KP_TET_290115_1.15.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_KP_TET_030215_4.15.pdf


від 16.02.2015 року №6/15 

від 23.02.2015 року №8/15 

від 21.04.2015 року №21/15 

від 24.04.2015 року №23/15 

від 12.06.2015 року №31/15 

від 29.12.2015 року №50/15 

від 20.01.2016 року №04/16 

від 01.02.2016 року №06/16 

від 02.02.2016 року №07/16 

КЗ «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа з футболу та 

інших ігрових видів спорту» 

від 30.01.2015 року №1 
 

 

Фінансове управління 
2015 рік (додаток) 

 
  

Галицький коледж імені В'ячеслава 

Чорновола 

від 02.02.2015 року №2 

від 11.02.2015 року №3 

(додаток) 

від 26.01.2016 року №2 

від 17.03.2016 року №6 

(додаток) 

від 26.03.2015 року №8 

від 25.07.2016 року №8 

(додаток) 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №8 
від 30.12.2014 року №1 

від 27.02.2015 року №4 

від 27.02.2015 року №4 

(додаток) 

Тернопільська міська дитяча 

комунальна лікарня 

від 13.02.2015 року №1 

від 02.02.2016 року №1 

від 29.07.2016 року №4 

(додаток) 

від 08.07.2016 року №2 

КП 

«Тернопільміськтеплокомуненерго» 

від 18.11.2014 року №9 

від 24.12.2015 року №4 

(додаток) 

від 16.02.2015 року №13 

від 15.05.2015 року №2 

(додаток) 

від 16.11.2015 року №3 

(додаток) 

від 18.01.2016 року №5 

(додаток) 

від 29.03.2016 року №6 

(додаток) 

Тернопільська вечірня школа 

від 25.02.2015 року №1 

(додаток) 

від 25.02.2016 року №1 

(додаток) 

 

 

Тернопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №25 

від 25.02.2015 року №1 

(додаток) 

від 24.01.2016 року №1 

(додаток) 

  

КЗ «Дятяча хорова школа 

«Зоринка» 
2015 рік   

Управління обліку та контролю за 

використанням комунального майна 

від 05.01.2015 року №1 

(додаток) 

від 18.01.2016 року №1 

від 10.03.2016 року №2 

(додаток) 

  

ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – правовий ліцей №2» 

 

 

від 30.06.2015 року №11 

(додаток) 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_KP_TET_160215_6.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_230215_8.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_210415_21.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_240415_23.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_120615_31.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_291215_50.15.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TET_200116_04.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_16_KP_TET_010216_06.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_16_KP_TET_020216_07.16.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_KZ_KDJSSHZFTAIIVS_300115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_KP_TET_290115_1.15.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/zminy_richnyj_plan_15_KP_TET_290115_1.15.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_FU_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_KZ_KDJSSHZFTAIIVS_300115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_15_KZ_KDJSSHZFTAIIVS_300115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_GK_15_020215_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_GK_110215_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_GK_260116_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_GK_170316_6_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_GK_260315_8.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_GK_250716_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_GK_250716_8_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_sh_8_15_301214_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_8_270215_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_8_270215_4_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_sh_8_270215_4_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/richnyj_plan_TMDKL_15_130215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMDKL_020216_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TMDKL_290716_4_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_TMDKL_080716_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_TMTKE_15_181114_9.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_KP_TMTKE_241215_4_dod_1.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_TMTKE_15_160215_13.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_150515_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_150515_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_161115_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_161115_3_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_16_180116_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_rachnyj_plan_KP_TMTKE_16_180116_5_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_KP_TMTKE_29032016_6_d.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_KP_TMTKE_29032016_6_d.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_TVSh_25.02.15_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TVSh_25.02.16_1_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_TMTKE_15_160215_13.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_TMTKE_15_160215_13.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_sh_25_250215_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_sh_25_240116_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_zorynka.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_UOTAKZAVKM_050115_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UOTAKZAVKM_180116_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_UOTAKZAVKM_100316_2_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_15_ssh_3_160315_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/ricnyj_plan_15_ssh_3_160315_1_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_sh_pl_2_300615_11.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_sh_pl_2_300615_11.pdf


від 30.09.2015 року №12 

(додаток) 

КП «Об'єднання парків культури 

івідпочинку м.Тернополя» 

від 06.07.2015 року №2  

від 06.07.2015 року №2 

(додаток) 

від 12.04.2016 року №1  

від 12.04.2016 року №1 

(додаток) 

від 14.07.2015 року №3  

від 10.08.2015 року №4  

від 22.10.2015 року №17 

від 22.10.2015 року №17 

(додаток) 

від 02.11.2015 року №19 

від 27.07.2016 року №2 

від 27.07.2016 року №2 

(додаток) 

Тернопільський педагогічний ліцей 

спортивного профілю 
від 21.03.2016 року №2 

 

 

 

http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_sh_pl_2_300915_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_sh_pl_2_300915_12_dod.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_parky_060715_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_parky_060715_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_parky_060715_2.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_15_parky_060715_2.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_parky_120416_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_parky_120416_1.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_parky_120416_1_d.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_parky_120416_1_d.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_140715_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_100815_4.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_221015_17.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_221015_17_dod.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_221015_17_dod.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_021115_19.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_parky_270716_2.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_parky_270716_2_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_16_parky_270716_2_dod.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/richnyj_plan_16_TPLSP_210316_2.pdf
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_140715_3.doc
http://rada.te.ua/app/webroot/files/TENDER/zminy_richnyj_plan_15_parky_140715_3.doc

