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Н

ародилася 20 липня 1957 р. в смт Кушугум Запорізького району Запорізької області в сім’ї робітників — Михайла Григоровича (світла пам’ять) та
Ніни Федорівни (пенсіонерка) Баликів.
Особистість майстерного вчителя історії Кушугумівської СШ О. П. Півненка стала визначальною під час вибору
фаху історика, який Любов здобувала протягом 1976–
1980 рр. в Запорізькому державному педагогічному інституті (кваліфікація вчителя історії та суспільствознавства).
До стін альма-матер повернулася в 2001 р. як студентка
юридичного факультету (з ІІІ курсу; кваліфікація юриста).
За незабутні студентські роки щиро вдячна всім педагогам
ВНЗ; щоп’ять років обов’язково відвідує зустрічі випускників (остання відбулася в 2015 р.).
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Н

ародилася 18 березня 1963 р. в с. Гречено Царичанського району на Дніпропетровщині в сім’ї
скромних і працьовитих Уляни Яківни та Олексія
Степановича Кваків.
У 1980 р. на «відмінно» закінчила Колгоспівську середню
школу та в цьому ж році вступила на історичний факультет тоді
ще Запорізького державного педагогічного інституту, де й навчалася до 1985 р. На вибір професії значно вплинув учитель
історії С. В. Остапюк (випускник цього ж факультету), а на особистісне становлення — по-батьківськи мудрі поради деканів
І. М. Бірюльова та С. Ф. Орлянського, викладачів С. П. Бритченка, Л. Я. Голембо, Г. І. Горбань та ін. Найяскравішими спогадами студентського життя вважає: вечори в обласній науковій
бібліотеці; записи-черги на підписки в книжковому магазині
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Трудову діяльність розпочала у 1974 р. на автозаводі «Комунар». У 1980 р. працювала вчителем історії та суспільство
знавства Відрадненської середньої ЗОШ. Звільнилася в зв’язку
з прийомом на службу в ОВС (в 1981 р. отримала звання лейтенанта міліції). В 1991 р. перейшла на роботу у відділення паспортної роботи та віз і реєстрації, а в 1998 р. призначена начальником
відділення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи
Хортицького РВ УМВС України в Запорізькій області. В період
служби неодноразово заохочувалася керівництвом ОВС та органів місцевого самоврядування: нагороджена медаллю «За бездоганну службу» (1991) та відзнакою МВС — медаллю «За сумлінну
службу» II ступеня (2004). В 2005 р. звільнилася з ОВС у відставку
в званні майора міліції (має статус ветерана ОВС).
З 2009 р. працює керівником апарату Запорізького
окружного адміністративного суду. Неодноразово заохочувалася відзнаками суду, Державної судової адміністрації України, Вищого адміністративного суду України, Радою суддів
адміністративних судів України, головою Запорізької обласної ради та ОДА. В 2017 р. відзначена медаллю «За розвиток
Запорізького краю».
Л. М. Балика підтримує зв’язок із Запорізьким національним університетом. Для студентів навчального закладу
регулярно проводяться «Дні відкритих дверей», надається
допомога в організації роботи Всеукраїнської школи з адміністративного судочинства ім. В. С. Стефанюка.
Щаслива мати. Виховала сина, який також має дві вищі
освіти — економічну та юридичну. Життєве кредо: «В житті
немає перешкод, які не долалися б працею».

«Кобзар»; спортивні змагання та огляди художньої самодіяльності; збирання урожаю картоплі в радгоспі ім. В. Гнаровської,
педагогічна практика в м. Бердянську.
Після закінчення вишу працювала у школах міст Дніпропетровська та Павлограда. В 1990 р. Валентина Олексіївна
відряджена на службу в органи внутрішніх справ України на
посаду інспектора інспекції у справах неповнолітніх. Згодом
очолила відділення в одному з райвідділів. Здобула другу вищу
освіту та з 1999 р. пов’язала своє життя з Дніпропетровським
державним університетом внутрішніх справ, де пройшла шлях
від викладача до професора та завідувача кафедри. З 2006 р.
майстерно керує кафедрою, отримала вчене звання доцента,
успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» (2015); є головою Вченої
ради університету. Любов до альма-матер Валентина Олексіївна прищепила дочці Альоні, яка в 2014 р. здобула вищу освіту
на факультеті іноземної філології Запорізького національного
університету та успішно застосовує свої знання на практиці.
В. О. Боняк — автор більше ніж 100 наукових праць (монографій, посібників, наукових статей). У стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ вона
залюбки передає свої знання майбутнім правникам. Має численні нагороди МОН України, МВС України (була занесена
на Дошку пошани МВС України), Дніпропетровської ОДА,
міськради, керівництва університету.
За щастя жити і творити вдячна долі, своїй родині, колегам. Життєве кредо: «Щодня творити добро».

