
РЕЗЮМЕ 
 
Аты-жөнү:  Кайынбаев Нурланбек Бектенбекович 
Төрөлгөн жылы:  17.06.1974 
Эл.почта: kaynbaev@yandex.ru 
Телефон: 0558-952195  
Үй-булөлүк абалы: женат, имею 3-х детей. 

Билими: 
1991-1996-жж. Кыргыз Техникалык университети, «Өндүрүштү автоматташтыруу» 
адистиги,  инженер-электромеханик адистиги; 
2016-ж. – Кыргыз Мамлекеттик Курулуш жана архитектура университети, «Автомобиль 
жолдору» адистиги,  кесиби - инженер-жолчу. 
Квалификациясын жогорулатуу: 
2007-жылдын сентябры – «Транспортту башкаруу боюнча адистерди даярдоо», 
КЭР,.Пекин ш., ШКУнун алкагында; 
2008-жылдын июну – «Автомобиль жолдорун оңдоп-түзөө жана куруу боюнча окутуу 
курсу», Финляндия,.Хельсинки ш.; 
2009-жылдын февралы – «Автомобиль жолдорун оңдоп-түзөө жана куруу боюнча 
потенциалды күчөтүү», Япония, Токио ш.; 
 

Иш тажрыйбасы: 
 

Мезгили Иштеген жери  Аткарган иштери  
01.11.2017 -ж.- 
01.08.2020 –ж. 

КР ТЖМнин кеңеш берүү 
тобунун жетекчиси  

Жол жана дөңгөлөктүү 
транспорттук каражаттар 
чөйрөсүндө ченемдик укуктук 
актылардын долбоорлорун  иштеп 
чыгуу,  башкаруу системасын 
реформалоо боюнча иш-чараларды 
жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү жана 
жол тармагын каржылоо  

 
04.07.2016 -ж.- 
03.07.2017 -ж. 

КР ТЖМнин кеңеш берүү 
тобунун жетекчиси 

Ченемдик укуктук актылардын 
долбоорлорун иштеп чыгуу, жол 
секторун реформалоого даярдык  
  

21.07.2015 – 
24.05.2016-жж. 

КР Транспорт жана 
коммуникациялар  
министрлигине караштуу Жол 
чарба департаментинин 
директорунун орун басары  
 

Финансы--экономикалык, 
юридикалык маселелерди, 
жумуштарды жана кызмат 
көрсүтүүлөрдү жетектеген  

 

24.11.2014 – 
20.07.2015-жж. 

БАРЭК-3 долбоору, (Бишкек-
Торугарт автожолу) 
Транспорттук  коридор-1 
транспорт боюнча эксперт 

2016-2025-жж. Жол секторун 
өнүктүрүү стратегиясын иштеп 
чыгуу    

07.07.2014 – 
24.11.2014-жж. 

“Кыргызжолтрансдолбоор” ДИИ, 
жетектөөчү инженер 

Долбоорлорду автордук 
көзөмөлдөө сектору  

17.02.2014 – 
07.07.2014-жж. 

КР ТжЖМнин Автожолдор 
башкармалыгынын бөлүм 

Стратегиялардын долбоорлорун 
жана өнүгүү программаларын, 



башчысы 
 

ченемдик укуктук актылардын 
долбоорлорун даярдоо  

11.01.2011 – 
03.02.2014-жж. 

Кыргыз  Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин  

депутатынын кеңешчиси  

Мыйзамдолбоорлорун, 
мыйзамдолбоорлоруна бүтүмдөрдү 
даярдоо 
 

11.04.1999 – 
20.10.2010-жж. 

 

КР Транспорт жана 
коммуникациялар 
министрлигинин Долбоорду 
ишке ашыруу бөлүмүнүн 
директору (Ислам Өнүгүү Банкы) 
 

Инвестициялык долбоорду ишке 
ашырууну координациялоо – 
жумуштардын аткарылышын, 
долбоор боюнча төлөмдөрдү, 
бюджеттик долбоордун 
аткарылышын контролдоо  

 «Кыргызавтожолдору» 
Мамлекеттик ишканасынын 
генералдык директорунун орун 
басары  

Ишкананын сатып алууларын 
контролдоо, финансы-чарбалык 
маселелерин координациялоо  
 
 

КР Транспорт жана 
коммуникациялар 
министрлигинин Автожолдор 
башкы башкармалыгынын 
начальниги  
 

Жол оңдоо иштеринин, бюджеттин 
аткарылышын контролдоо, 
инвестициялык долбоорлорду жана 
эл аралык донорлордун техникалык 
жардамын координациялоо  
 

КР ТжКМнин Автожолдор 
башкы башкармалыгынын 
Пландоо жана стратегиялык 
өнүгүү бөлүмүнүн начальниги  
 

Автожолдорду өнүктүрүү 
стратегиясын, өнүгүү 
программаларын иштеп чыгуу, 
тармактын жылдык бюджетин 
эсептөө, тармакты 
институционалдык өнүктүрүү 
боюнча эл аралык донорлордун 
техникалык жардамын 
координациялоо 

КР ТжКМне караштуу “Бишкек-
Ош” автожолунун Генералдык 
дирекциясы: 
- техникалык өнүгүү бөлүмүнүн 
начальниги;  
- Пландоо жана программалоо 
бөлүмүнүн башкы адиси.  
 

-комп.тармакты администрациялоо, 
1-с бухгалтердик версиясын 
конфигурациялоо, 7.7 (4 жыл); 
- 1-с бухгалтердик версиясын 
конфигурациялоо  - жол-оңдоо 
иштерин пландаштыруу, айлык 
маяна боюнча 
комп.программаларды түзүү 
 

07.04.1997 – 
01.04.1999 

Аламедин району боюнча 
Мамлекеттик салык инспекциясы 
– башкы адис – программист 

Салыктарды эсепке алуу боюнча 
программаны түзүү, айып пул 
санкцияларын жана пени 
төлөмдөрүн жазуу  
 

 
Сыйлыктары: 

КР Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Ардак грамотасы.  
2007-2010-жж. Жол секторун өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууда активдүү 
катышкандыгы үчүн. 
 


	РЕЗЮМЕ

