Символіка Кіровограда

Сучасний герб Кіровограда був затверджений 28 лютого 1996 р.
Малий герб являє собою заокруглений щит, який оточує декоративний срібний картуш.
Щит розділений на три частини: дві верхні жовтого кольору, а нижня – червона.
Посередині – золотий шестикутник. Зображення шестикутника лягло в основу герба
Кіровограда у зв’язку з тим, що такий вигляд мала Фортеці св. Єлизавети з висоти
пташиного польоту. Герб увінчаний золотою міською короною.

Перші згадки про символи стародавнього Кіровограда відносяться до часів заснування
фортеці св. Єлизавети. Тодішня влада зобов’язала Герольдмейстерську контору скласти
герб фортеці. На ньому було написано три букви Ї.І.В. - Її Імператорська Величність.
Внизу були схрещені срібні шаблі з золотими руків’ями.
6 серпня 1845 р. імператорським указом було затверджено новий герб, який вважався
чинним аж до 1917 року. Щит цього герба був розділений на дві частини – жовту та
червону. У верхній його частини був Державний Російський герб. Нижня частина містила
зображення фортеці з вензелем Єлизавети всередині з датою 1754 рік.
Пізніше було кілька невдалих проектів герба Кіровограда, які не одержали
затвердження. Серед них проекти Михайла Щербатова і Кене. На гербі останнього
зображена шестипроменева зірка з вензель Єлизавети. Вверху розміщений Херсонської
губернії. Щит обрамований двома золотими колосками з олександрійськими стрічками.
Таке обрамлення є своєрідною візиткою Кене.
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В радянські часи герб Кіровограда скоріше можна було назвати емблемою, оскільки при
його складанні було порушено більшість канонів геральдики. 14 січня 1969 р. рада
депутатів затвердила цей герб. Як завжди, бачимо на блакитному фоні зображено
золоті колоски і пів шестерня, на якій позначена назва міста. У верхній частині – у
срібному колі золоті серп і молот. На нижньому полі гармата з трьома ядрами. Це символ
історичного минулого міста.

На сучасному великому гербі щитотримачами виступають два лелеки. На синій стрічці
написано: „З миром і добром”.

Ще один символ міста – прапор – був затверджений у 1991 році. Це було прямокутне
полотнище зі співвідношенням сторін 1:1. дві блакитні смужки посередині сходяться в
одну і перетинають прапор по горизонталі. Трикутник, що утворився, малинового
кольору. На ньому золотий вензель Єлисавети. Решта частин прапора фарбовано
жовтим кольором.
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