
Опрос 

1. Довольны ли вы качеством предоставления услуг органами судебной экспертизы? 

• Да                                                                  % 

• Нет                                                                % 

• Затрудняюсь ответить                              % 

2. Довольны ли вы профессиональной квалификацией судебных экспертов? 

• Да                                                                  % 

• Нет                                                                %                                     

• Затрудняюсь ответить                              % 

3. Приходилось ли вам сталкиваться с фактами нарушения сроков проведения судебной 

экспертизы? 

• Да, приходилось по вине органов судебной экспертизы и правоохранительных органов                                                        

% 

• Нет, не приходилось                                                                          % 

• Мне неизвестны сроки проведения судебной экспертизы    % 

4. Достаточно ли вы информированы о возможности заказа услуги судебной экспертизы 

физическими или юридическими лицами 

• Да, достаточно информирован             % 

• Нет, не информирован                            % 

• При необходимости надеюсь найти информацию в доступных и надежных источниках     % 

5. Ваши предложения по улучшению деятельности органов судебной экспертизы 

                                                                                                                                                                                                не более ___ символов 

 

 

 

проголосовать 

                                                     

                                                             Ваш голос принят, Благодарим за участие в опросе! 

 

Проголосовало ___ (тут должно отображаться количество) 

 

 

 



Сауалнама 

1. Сот сараптамасы органдарының қызмет көрсету сапасына көңіліңіз тола ма? 

• Иә                                             % 

• Жоқ                                          % 

• Жауап беруге қиналамын      % 

2. Сот сарапшыларының кәсіби біліктілігіне ризасыз ба? 

• Иә                                             % 

• Жоқ                                          % 

• Жауап беруге қиналамын      % 

3. Сіз сот сараптамасын жүргізу мерзімдерінің бұзылу фактілерімен кездестіңіз бе? 

• Иә, кездесті. Сот сараптамасы және құқық қорғау органдарының кінәсінен 

• Жоқ, кездеспеді 

• Маған сот сараптама жүргізу мерзімдері белгісіз 

4. Сіз жеке немесе заңды тұлғалардың сот сараптама қызметін көрсетуге тапсырыс беру 

мүмкіндігі туралы жеткілікті түрде хабардарсыз ба? 

• Иә, жеткілікті түрде хабардармын                                             % 

• Жоқ, хабарсызбын                                                                        % 

• Қажет болса, ақпаратты қол жетімді және сенімді көздерден таба аламын деп үміттенемін                                                                                   

% 

5. Сіздің дауысыңыз қабылданды, сауалнамаға қатысқаныңыз үшін алғыс айтамыз! 

  

                                                                                                                                                                                                ___ таңбадан артық емес 

 

 

 

Дауыс беру 

                                                     

                                     Сіздің дауысыңыз қабылданды, сауалнамаға қатысқаныңыз үшін алғыс айтамыз! 

 

дауыс бергендер_____ 

 

 



 

Survey 

1. Are you satisfied with the quality of the services provided by the forensic authorities? 

• Yes                                                % 

 • No                                                 %  

• I find it difficult to answer         % 

 

2. Are you satisfied with the professional qualifications of forensic experts? 

• Yes                                                % 

 • No                                                 %  

• I find it difficult to answer         % 

 

3. Have you ever faced any non-compliance with the deadline of conducting a forensic examination? 

• Yes, faced, through the fault of forensic and law enforcement agencies                     % 

 • No, didn`t have to face                                                                                                            %  

• I do not know the duration of the examination                                                                 % 

4. Do you have enough information about the possibility of ordering a public service “forensic 

examination” for individuals and legal entities? 

• Yes, informed enough                                                                                                       % 

 • No, not informed                                                                                                                %  

• If necessary, I hope to find information in accessible and reliable sources  % 

5. Your suggestions for work improving of the forensic examination bodies 

                                                                                                                                                                                             no more than__characters 

 

 

 

vote now 

                                                  Your vote is accepted, Thank you for participating in the survey! 

Voted by ___ 


