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З метою забезпечення належної підготовки і проведення вступної 
кампанії у Львівському національному аграрному університеті відповідно до 
Закону України «Про запобігання корупції» та на виконання 
Антикорупційної програми ЛНАУ:
1. Вважати першочерговим завданням розробку й утвердження принципово 

нових підходів до формування контингенту студентів відповідно освітньо- 
професійних програм та ступенів. Ефективно запроваджувати ступеневу 
вищу освіту, удосконалювати процедуру переходу за ступенями.

2. Забезпечити надання якісних освітніх послуг через відповідність їх 
фінансовим, матеріальним, людським та організаційним ресурсами.

3. Постійно удосконалювати механізм відбору молоді для навчання в 
університеті, створювати ефективну систему цільової підготовки фахівців.

4. Забезпечувати персональну відповідальність посадових осіб за 
організацію вступної кампанії.

5. В установлені строки сформувати якісний склад відбіркової, предметних 
екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційної комісій.

6. Забезпечити об’єктивну, достовірну та прозору систему конкурсу 
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та оцінювання 
знань вступників під час вступних випробувань.

7. Здійснити профілактичні заходи щодо усунення проявів зловживань, 
протекціонізму та корупції, порушень вимог нормативно-правової бази.

8. Налагодити чітку роботу апеляційної комісії, створити атмосферу 
доброзичливості, відкритості під час розгляду та розв’язання проблем, 
порушених у зверненнях громадян.

9. Створити на період вступної кампанії оперативний штаб «Вступна 
кампанія - 2020».

10. Забезпечити на період вступної кампанії роботу консультаційного 
телефону з питань вступу до університету (0322) 242498.

11 .Забезпечити роботу гарячої лінії «Вступна кампанія — 2022» 
тел. (0322) 242335 та «Скриньки довіри». Створити умови для 
громадських спостерігачів.

12. Організувати постійний прийом громадян з питань вступної кампанії та 
забезпечити оперативне регулювання на зміст їх звернень.

13. Систематично інформувати громадськість через засоби масової інформації 
та вебсайт університету про хід вступної кампанії.

Розглянуто та схвалено І Іриймальною комісією Львівського національного 
аграрного університету (протокол № 52 від 24 грудня 2021 р.)


