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Татарстан Республикасы  
Бөгелмә муниципаль районы  

“Зелёная Роща авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге 
 җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләрен   

Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында  
Нигезләмә 

  
1. Бу Нигезләмә муниципаль хезмәткәрнең сәламәтлегенә зыян килгән очракта 

муниципаль хезмәткәрнең гомерен һәм сәламәтлеген мәҗбүри дәүләт 
иминиятләштерүе  буенча түләү очракларын, тәртибен һәм күләмен билгели (алга 
таба – мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе).  

2. Муниципаль хезмәткәрнең муниципаль хезмәткә керешкән көненнән алып, 
муниципаль хезмәттән азат ителгән көнен дә кертеп, аның муниципаль хезмәттә 
булган чорында гомере һәм сәламәтлеге дәүләт тарафыннан мәҗбүри 
иминиятләштерелә.  

3. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүендә иминиятләштерүче булып муниципаль 
хезмәткәр муниципаль хезмәт үтә торган җирле үзидарә органнары яки башка 
муниципаль органнар тора (алга таба – иминиятләштерүчеләр). 

4. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе буенча страховкалаучылар булып (алга 
таба – страховкалаучылар) мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе белән шөгыльләнү өчен 
лицензиясе булган иминият оешмалары тора ала. 

Страховкалаучыларны сайлау Россия Федерациясенең дәүләт һәм муниципаль 
ихтыяҗларда товарлар, эш, хезмәтләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы 
турындагы законнарда каралган тәртиптә башкарыла.  
 5. Иминият килешүе иминиятләштерүче һәм страховкалаучы арасында 
иминиятләштеререлә торган зат файдасына (файда күрүчегә), Россия Федерациясе 
законында каралган тәртиптә тәүлекнең 24 сәгатендә дә иминият яклавын тәэмин 
итеп, бер календарь елга төзелә. 

 Әлеге Нигезләмәнең 7нче пунктында күрсәтелгән иминият очраклары өчен 
иминият килешүендә файда күрүчеләр страховкалаучы тарафыннан билгеләнә. 

 Иминият килешүендә файда күрүчеләр сыйфатында страховкалаучы 
тарафыннан күрсәтелергә тиешләр: 

иминиятләштерелгән затның үлеме көненә аның белән рәсми никахта торган 
ире (хатыны); 



иминиятләштерелгән затның әти-әнисе (уллыкка алган кешеләр), әбисе һәм 
бабасы – иминиятләштерелгән затның әти-әнисе булмаган очракта һәм алар аны 
кимендә өч ел тәрбияләп караган булсалар; 

 иминиятләштерелгән затның үги әтисе, үги әнисе – иминиятләштерелгән 
затның әти-әнисе булмаган очракта һәм алар аны кимендә биш ел тәрбияләп караган 
булсалар; 

 иминиятләштерелгән затның 18 яшькә җитмәгән балалары, яки 18 яшькә 
җиткәнче инвалид булган аннан олырак балалары, шулай ук, оештыру-хокукый 
формасы нинди булуга һәм милекчелекнең нинди формасында булуга карамастан,  
уку йортларында белем алучы балалары, әмма 23 яшьтән олыраклар түгел; 

иминиятләштерелгән затның каравында булган кешеләр.  
Файда күрүчеләр иминиятләштерү килешүендә гражданлык хезмәткәре 

тарафыннан аны страховкалаучы билгеләгән тәртиптә биргән мәгълүмат нигезендә 
күрсәтеләләр. Иминиятләштерү килешүендә файда күрүчеләр күрсәтелмәгән булса, 
иминиятләштерелгән затның мирасчылары гражданлык законнарында билгеләнгән 
тәртиптә танылалар.   

6. Муниципаль хезмәткәрне иминиятләштерү килешүендә каралган срок 
беткәнче муниципаль хезмәттән азат итү әлеге муниципаль хезмәткәргә мөнәсәбәттә, 
ул муниципаль хезмәттән азат ителү датасыннан башлап, килешүнең туктатылуына 
китерә. Муниципаль хезмәткәргә мөнәсәбәттә иминиятләштерү килешүе вакытыннан 
алда туктатылса, иминиятләштерүче муниципаль хезмәткәрнең иминият премиясен, 
күрсәтелгән нигездә, иминият килешүенең гамәлдә булган калган срогына 
пропорциональ рәвештә, әлеге Нигезләмәнең 12нче пунктында билгеләнгән тәртиптә 
страховкалаучыга кайтарып бирә. 

 7. Иминиятләштерү очраклары булып торалар:  
1) иминиятләштерелгән затның муниципаль хезмәт итү вакытында үлеме, 

шулай ук муниципаль хезмәттә вакытта алган имгәнүе, җәрәхәтләнүе яки авыруы 
сәбәпле, муниципаль хезмәттән азат ителүдән соң бер ел дәвамында; 

2) иминиятләштерелгән затның муниципаль хезмәт итү вакытында инвалидлык 
алуы, шулай ук муниципаль хезмәттә вакытта алган имгәнүе, җәрәхәтләнүе яки 
авыруы сәбәпле, муниципаль хезмәттән азат ителүдән соң бер ел дәвамында;  

3) иминиятләштерелгән затның муниципаль хезмәт итү вакытында алган 
имгәнүе я тән җәрәхәтләре алуы; 

4) иминиятләштерелгән затның соңрак эш бирүче вәкиленең инициативасы 
белән хезмәт контрактын өзүгә, муниципаль хезмәттәге вазыйфасыннан азат ителүгә, 
һәм медицина йомгаклары буенча муниципаль хезмәттән чыгарылуга нигез булып 
тора торган һәм инвалидлык бирелүгә бәйле булмаган чиргә дучар булуы.   

8. Иминиятләштерелгән затка (файда күрүчеләргә) түләнә торган иминият 
суммасының күләме муниципаль хезмәткәрнең айлык окладын тәшкил итә торган   



биләгән вазыйфасына туры китереп түләнгән окладын һәм чин классына күрә айлык 
өстәмәләрен исәпкә алып билгеләнә (алга таба – оклад). 

 9. Иминият очраклары килеп туган очракларда иминият суммасы түбәндәге 
күләмнәрдә билгеләнә:  

1) иминиятләштерелгән затның муниципаль хезмәт итү вакытындагы үлеме, 
шулай ук муниципаль хезмәттә вакытта алган имгәнүе, җәрәхәтләнүе яки авыруы 
сәбәпле, муниципаль хезмәттән азат ителүдән соң бер ел дәвамында – 26,25 оклад 
күләмендә. Әлеге иминият суммасы файда күрүчеләргә тигез өлешләрдә бүлеп 
бирелә;  

2) иминиятләштерелгән затның муниципаль хезмәт итү вакытында инвалидлык 
алуы, шулай ук муниципаль хезмәттә вакытта алган имгәнүе, җәрәхәтләнүе яки 
авыруы сәбәпле, муниципаль хезмәттән азат ителүдән соң бер ел дәвамында: 

I төркем инвалидка – 17,5 оклад; 
II төркем инвалидка – 12,25 оклад; 
III төркем инвалидка – 10,5 оклад;  
3) иминиятләштерелгән зат муниципаль хезмәт итү вакытында авыр имгәнсә я 

авыр тән җәрәхәтләре алса – 7 оклад, җиңел дәрәҗәдә булса – 1,75 оклад. Тиешле 
иминият суммасы түләнә торган имгәнү һәм җәрәхәтләнүләрнең (контузия  алу, 
яралану, тән җәрәхәтләре алу) авыр, яисә җиңел булу дәрәҗәсе 1998 елның 28 
мартында кабул ителгән “Хәрби хезмәткәрләрне, хәрби җыенга чакырылган 
гражданнарны, Россия Федерациясе эчке эшләр органнарының, дәүләт янгынга каршы 
хезмәт органнарының, җинаятьчелек-башкарма системасы учреждениеләре һәм 
органнарының рядовой яки җитәкчелек составындагы затларының, Россия 
Федерациясе милли гвардия гаскәрләре хезмәткәрләренең гомерләрен һәм 
сәламәтлекләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турында”гы №52-ФЗ Федераль 
законында күрсәтелгән тәртиптә билгеләнә”; 

4) иминиятләштерелгән затның соңрак эш бирүче вәкиленең инициативасы 
белән хезмәт контрактын өзүгә, муниципаль хезмәттәге вазыйфасыннан азат ителүгә, 
һәм медицина йомгаклары буенча муниципаль хезмәттән чыгарылуга нигез булып 
тора торган һәм инвалидлык бирелүгә бәйле булмаган чиргә дучар булуы очрагында – 
8,75 оклад. 

Әгәр иминиятләштерелгән зат муниципаль хезмәттә булган вакытта, яисә 
муниципаль хезмәттән азат ителгәннән соң бер ел вакыт эчендә федераль медицина-
социаль экспертиза үткәндә аның инвалидлык төркеме күтәрелә икән, иминият 
суммасының күләме яңа билгеләнгән инвалидлык төркеме белән элекке инвалидлык 
төркеме өчен тиеш булган суммалар арасындагы окладлар күләменең аермасы кадәр 
арттырыла.  

 Әгәр иминиятләштерелгән затка иминият очрагына бәйле рәвештә иминият 
суммасы түләнгән булса, ә ел дәвамында аның сәламәтлеге начарланса, яисә үлем 



очрагы була калса, элек түләнгән сумманы чигереп, өстәмә иминият түләве (иминият 
түләүләре) бирелә.  

 Иминиятләштерелгән һәр зат өчен бирелә торган иминият премиясенең күләме 
иминиятләштерү килешүе нигезендә билгеләнә һәм ул иминиятләштерелгән затның 
килешү төзегән вакытта булган окладының 8, 75 процентыннан артып китә алмый.  

 10) Иминиятләштерүче мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе буенча иминият 
суммасын түләүдән азат ителә, әгәр:  

 1) иминият очрагының иминиятләштерелгән затның җәмгыять өчен куркыныч 
гамәл кылган вакытта барлыкка килүе суд тарафыннан  танылса;   

2) иминият очрагының иминиятләштерелгән затның алкоголь, наркотик, яисә 
токсик агулануына турыдан-туры бәйле булганлыгы суд тарафыннан расланса;   

3) иминият очрагының иминиятләштерелгән затның үз сәламәтлегенә аңлы 
рәвештә зыян салуы, яисә үз-үзенә кул салуы суд тарафыннан ачыкланса.   

Әгәр иминиятләштерелгән затның үлеме аның үз-үзенә кул салу дәрәҗәсенә 
җитерелүенең нәтиҗәсе икәнлеге суд тарафыннан расланса,  страховкалаучы иминият 
акчасын түләүдән азат ителми.   

Страховкалаучының иминият акчасын түләүдән баш тартуы турындагы карары 
кабул ителгәч, иминиятләштерелгән затка (файда күрүчеләренә) һәм иминиятләүчегә 
иминият акчасын түләү өчен билгеләнгән срокта, мәҗбүри рәвештә мотивацияле 
сәбәпләрен күрсәтеп, язма формада тапшырыла.  

 11. Иминият түләүләре иминиятләштерелгән затның (файда күрүченең) 
гаризасы һәм иминият очрагы килеп тууны раслаган документлар нигезендә 
страховкалаучы тарафыннан бирелә. 

Иминият түләүләрен башкару турында карар кабул итү турындагы документлар 
исемлеге, аларны бирү һәм карау тәртибе иминиятләштерү килешүендә билгеләнә.   

Иминият суммасын иминиятләштерелгән затка түләү страховкалаучы 
тарафыннан иминиятләштерү килешүләренең башка төрләренә бәйсез рәвештә 
башкарыла.  

 Иминият суммасы иминиятләштерелгән затка (файда күрүчегә) страховкалаучы 
тарафыннан иминиятләштерү килешүендә билгеләнгән тәртиптә, тиешле суммада 
сумнарда бирелә. 

Иминият суммасын түләү әлеге түләү турында карар кабул итү өчен кирәкле 
документлар алынганнан соң 10 көн эчендә башкарыла.   

 12. Әгәр иминиятләштерү килешүе гамәлдә булган вакытта 
иминиятләштерелгән затның окладының күләме, саны үзгәргән булса, әлеге 
вәзгыятькә бәйле рәвештә алып җиткерелмәгән, яисә артык бирелгән акча өстәп 
түләнергә, яисә кире кайтарып бирелергә тиеш.  Иминиятләштерү килешүе төзелгән 
якларның килешүе буенча әлеге суммалар чираттагы иминиятләштерү  килешүе 
чорына иминият взносларының күләмен билгеләгәндә исәпкә алынырга мөмкин. 



Иминиятләштерелүче затның иминият взносларын түләү вакыты 
иминиятләштерү килешүендә билгеләнә.  

 13. Мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүен финанслау чыгымнары муниципаль 
берәмлек бюджеты исәбенә башкарыла.  

  
 

 
  

 
 

  
 
 
 

Приложение 1     
к решению № 2  53 сессии  
Совета Зеленорощинского сельского поселения 
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан 

     от «19» июня 2019 года 
 

Положение  
об обязательном государственном страховании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования  
«Зеленорощинское сельское поселение» Бугульминского муниципального 

района  
Республики Татарстан 

 
1. Настоящее Положение определяет случаи, порядок и размеры выплат                    

по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья муниципальных 
служащих на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего (далее – 
обязательное государственное страхование). 

2. Обязательному государственному страхованию подлежат жизнь                                   
и здоровье муниципальных служащих в течение всего периода прохождения 
муниципальной службы, которых исчисляется со дня назначения на должность 
муниципального служащего по день освобождения от должности муниципальной 
службы. 

3. Страхователями по обязательному государственному страхованию являются 
органы местного самоуправления и иные муниципальные органы, в которых проходят 
муниципальную службу муниципальные служащие (далее – страхователи). 

4. Страховщиками по обязательному государственному страхованию (далее – 
страховщики) могут быть страховые организации, имеющие лицензии                                   
на осуществление обязательного государственного страхования. 

Выбор страховщиков осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Договор страхования заключается между страхователем и страховщиком 
в пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком на один календарный 



год со страховой защитой в течение 24 часов в сутки в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Для страховых случаев, указанных в пункте 7 настоящего Положения,                         
в договоре страхования страхователем устанавливается круг выгодоприобретателей.  

В обязательном порядке страхователем в договоре страхования в качестве 
выгодоприобретателей должны быть названы: 

супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день смерти застрахованного лица в 
зарегистрированном браке с ним; 

родители (усыновители) застрахованного лица, дедушка и бабушка 
застрахованного лица – при условии отсутствия у него родителей, если они 
воспитывали или содержали его не менее трех лет; 

отчим и мачеха застрахованного лица – при условии, если они воспитывали или 
содержали его не менее пяти лет; 

дети застрахованного лица, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных 
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет; 

подопечные застрахованного лица. 
Выгодоприобретатели указываются в договоре страхования на основании 

информации, предоставляемой гражданским служащим в порядке, установленном его 
страхователем. В случае отсутствия указания выгодоприобретателей в договоре 
страхования выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица в 
порядке, установленном гражданским законодательством. 

6. Освобождение муниципального служащего от должности муниципальной 
службы до истечения срока действия заключенного договора страхования влечет 
прекращение его действия в отношении указанного муниципального служащего                     
с даты освобождения от должности муниципальной службы. В случае досрочного 
прекращения действия договора страхования в отношении муниципального 
служащего по указанному основанию страховщик производит возврат страхователю 
уплаченной в связи со страхованием данного муниципального служащего страховой 
премии в части, пропорциональной оставшемуся сроку действия договора 
страхования в отношении данного муниципального служащего, в порядке, 
установленном пунктом 12 настоящего Положения. 

7. Страховыми случаями являются: 
1) смерть застрахованного лица в период прохождения муниципальной службы, 

а также в течение одного года после освобождения от должности муниципальной 
службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения муниципальной службы; 

2) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения 
муниципальной службы, а также в течение одного года после освобождения                       
от должности муниципальной службы вследствие увечья, травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения муниципальной службы; 

3) получение застрахованным лицом в период прохождения муниципальной 
службы увечья или травмы; 



4) получение застрахованным лицом заболевания, явившегося основанием для 
расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя                           
с освобождением муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнением с муниципальной службы по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с 
установлением инвалидности. 

8. Размеры страховых сумм, выплачиваемых застрахованным лицам 
(выгодоприобретателям), определяются исходя из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы и ежемесячной надбавки за классный чин, которые 
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего 
(далее – оклад). 

9. При наступлении страховых случаев страховые суммы выплачиваются                         
в следующих размерах: 

1) в случае смерти застрахованного лица в период прохождения муниципальной 
службы, а также в течение одного года после освобождения от должности 
муниципальной службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения муниципальной службы, – 26,25 оклада. Указанная страховая 
сумма выплачивается выгодоприобретателям в равных долях; 

2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период 
прохождения муниципальной службы, а также в течение одного года после 
освобождения от должности муниципальной службы вследствие увечья, травмы          
или заболевания, полученных в период прохождения муниципальной службы: 

инвалиду I группы - 17,5 оклада; 
инвалиду II группы - 12,25 оклада; 
инвалиду III группы - 10,5 оклада; 
3) в случае получения застрахованным лицом в период прохождения 

муниципальной службы тяжелого увечья или травмы – 7 окладов, легкого увечья или 
травмы – 1,75 оклада. Отнесение увечий и травм к тяжелым или легким, при 
получении которых производится выплата соответствующей страховой суммы, 
осуществляется согласно перечню увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к 
тяжелым или легким, установленному в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений           и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации»; 

4) в случае получения застрахованным лицом заболевания, явившегося 
основанием для расторжения служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя с освобождением муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнением с муниципальной службы по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с 
установлением инвалидности, – 8,75 оклада. 

Если в период прохождения муниципальной службы либо до истечения одного 
года после освобождения от должности муниципальной службы застрахованному 
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лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной 
экспертизы будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы 
увеличивается на сумму, составляющую разницу между количеством окладов, 
причитающихся по вновь установленной группе инвалидности, и количеством 
окладов, причитающихся по прежней группе инвалидности. 

Если в связи со страховым случаем застрахованному лицу была выплачена 
страховая сумма, но в течение года со дня наступления страхового случая и в 
непосредственной связи с ним наступило ухудшение здоровья или смерть, 
производится дополнительная страховая выплата за вычетом ранее выплаченной 
страховой суммы (страховых сумм). 

Размер страховой премии, уплачиваемой за каждое застрахованное лицо, 
определяется договором страхования и не может превышать 8,75 процента                               
от установленного на момент заключения договора страхования оклада 
застрахованного лица. 

10. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы                                                   
по обязательному государственному страхованию, если страховой случай: 

1) наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного 
в установленном судом порядке общественно опасным; 

2) находится в установленной судом прямой причинной связи                                                               
с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица; 

3) является результатом доказанного судом умышленного причинения 
застрахованным лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного 
лица. 

Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае,                      
если смерть застрахованного лица является результатом доказанного судом доведения 
до самоубийства. 

Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком                       
и сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и страхователю в 
письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин 
указанного отказа в срок, установленный для осуществления выплаты страховой 
суммы. 

11. Осуществление страховых выплат производится страховщиком  на 
основании заявления застрахованного лица (выгодоприобретателя) и документов, 
подтверждающих наступление страхового случая, представленных страхователем. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения об осуществлении 
страховой выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором 
страхования. 

Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся 
застрахованным лицам по другим видам договоров страхования. 

Страховые суммы выплачиваются страховщиком застрахованным лицам 
(выгодоприобретателям) путем перечисления причитающихся сумм в рублях 
способом, определенным договором страхования. 

Выплата страховых сумм производится страховщиком в 10-дневный срок                             
со дня получения документов, необходимых для принятия решения об указанной 
выплате. 



12. Если в течение срока действия договора страхования произошло изменение 
размеров окладов застрахованных лиц, а также их численности, то недополученные 
или излишне полученные в связи с указанными обстоятельствами суммы страховых 
взносов подлежат доплате или возврату. По соглашению сторон, заключивших 
договор страхования, указанные суммы могут учитываться при определении размеров 
страховых взносов на очередной период действия договора страхования. 

Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается 
договором страхования. 

13. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. 
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