Об’єкти культурної спадщини
Шість населених місць області включено до Списку історичних населених місць
України (постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878), а саме:
м. Кропивницький (колишній м. Кіровоград), 1754 року заснування;
м. Бобринець, 1767 року заснування;
м. Новомиргород, 1740 року заснування;
м. Новоукраїнка, 1769 року заснування;
м. Олександрія, 1751 року заснування;
смт Нова Прага Олександрійського району, 1758 року заснування.
Візитні картки області: залишки земляних валів фортеці святої Єлизавети, пам'ятки
містобудування XIX-ХХ століть в обласному центрі, парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення “Хутір “Надія” та “Онуфріївський парк”, ландшафтні
заказники “Карпенків край” та “Чорноліський”, дендропарк “Веселі Боковеньки”,
дохристиянське капище Монастирище, козацький хрест у Петрівському районі та багато
інших пам'яток, більшість із яких включено до екскурсійних маршрутів.
В області діє 170 туристичних маршрутів, найпопулярніші з яких: "Природа
Кіровоградщини", "Земля Корифеїв", "Раєвські – династія героїв", "Золотими стежками
Ексампею", "Коровай дружби", "Кіровоград: Історія. Сучасність. Майбутнє", "В пошуках
духовності", "Заповідні куточки Устинівщини", "Пам'ятки історії та культури Світловодського
району", "Шевченковими слідами".
Загалом на території області 5791 пам'ятка та об’єкт культурної спадщини (разом з
внутрішньокомплексними) (з них 24 – національного значення), а саме:
2697 – пам’ятки та об’єкти археології;
2161 – пам’ятки та об’єкти історії;
26 – пам’ятки монументального мистецтва;
905 – пам’ятки і об’єкти архітектури та містобудування;
2 – пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Кафедральний собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці
(Грецька церква) (м. Кропивницький)
Єдиний храм міста, який жодного разу не припиняв своєї діяльності.

Міський художньо-меморіальний музей Олександра Осьмьоркіна
(м. Кропивницький)
Музей відкрито у 1994 р. в будинку, де провів дитячі та юнацькі роки видатний художник
першої половини 20 ст. О.О. Осмьоркін. Експозиція музею розміщена в 3-х залах.

Заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія"
(с. Миколаївка Кіровоградського району)

Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських
(с.Розумівка Олександрівського району)

Ландшафтний заказник “Монастирище”
(с. Завтурове Устинівського району)

Штучне озеро "Велика і Мала скелі" (с. Протопопівка Олександрійського
району)

Парково-музейний комплекс "Кіровоградщина авіаційна"
(м. Кропивницький)

Музей ракетних військ стратегічного призначення
(смт Побузьке Голованівського району)

